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املخزن وجبهة املقاومة بتأطري قوى التغيري

جمال براجعضيف العدد : 

 العوملة الرأمسالية تهشد
حتوالت معيقة

 يف ظل االزمة املركبة للنظام
االمربيايل العاملي

 الشباب ومهام الثورة الوطنية
الدميقراطية الشعبية

بدأت اليوم 20 نونبر 2022 محاكمة رئيس السودان السابق عمر 
النهضة  حركة  يف  القيادي  اعتقال  مت  تونس  ويف  ونظامه؛  البشير 
علي العريض يف انتظار تقدميه للمحاكمة، هو وعدد من املتهمني يف 
ملف تسفير تونسيني إلى سوريا، بتزامن مع إعالن نتائج االنتخابات 
 10.22 فيها  املشاركة  نسبة  تتجاوز  لم  التي  التونسية  التشريعية 
واملنطقة املغاربية، والوقوف على منجزاتها وآفاقها.يف املائة؛ وهذه مناسبة لتناول السيرورات الثورية يف العالم العربي 

انطالقتها  منذ  الثورية  السيرورات  جتاه  اآلراء  اختلفت  لقد 
2010 من تونس بني من راهن عليها وعلى قدرتها على  أواخر سنة 
واعتبرها  مختلفة،  مببررات  رفضها  ومن  املنشود،  التغيير  إحداث 
تخدم أجندات ال عالقة لها مبصالح الشعوب. وشمل هذا االختالف 
العربي،  الربيع  ومنها:  كثيرة  أسماء  عليها  أطلقت  إذ  التسمية  حتى 
زالت  وال  الثورية.  السيرورات  ثوري،  مسلسل  االنتفاضات،  الثورات، 
هذه االختالفات مستمرة إلى يومنا هذا. ويتردد الكثير من الكالم 
فرض  عن  الشعوب  عجز  وعن  الثورية  السيرورات  هذه  فشل  عن 
ووجوب  الثورة،  خيار  خطأ  ذلك  من  ويستنتج  التغيير،  يف  إرادتها 
اتباع سبل النضال املؤسساتي والبحث عن توافقات مع األنظمة. فهل 
لهذه  أخرى  موجات  هناك  أم  الثورية؟  السيرورات  هذه  فعال  فشلت 
الطبقية السائدة وبناء الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية.السيرورات الثورية ستواصل السير على طريق الثورة وإسقاط الكتلة 

للرصاص  ومواجهتها  النضال،  ساحات  إلــى  الشعوب  خــروج  إن 
بشجاعة قّل نظيرها وتقدميها لتضحيات جسام، وإبداعها ألشكال 
العالم، كلها عوامل رفعت من سقف االنتظارات رغم  أبهرت  نضالية 
إسقاط  على  والتركيز  البداية  يف  اآلفاق  حول  الرؤية  وضوح  غياب 

رموز األنظمة املستبدة. 

إزاحــة  من  الثورية  السيرورات  من  ــى  األول املوجة  متكنت  لقد 
احلسم  الثانية  املوجة  وحتاول  الرجعية،  األنظمة  رموز  من  العديد 
وجدت  وقد  الــدول.  بعض  يف  السابقة  األنظمة  وبقايا  العسكر  مع 
اإلطاحة  أجل  من  قدمتها  التي  التضحيات  كل  بعد  نفسها  الشعوب 
باألنظمة االستبدادية أمام محاوالت االلتفاف على الثورة، والسير 
بها يف اجتاهات بعيدة عن أهدافها، أو مناورات متعددة األلوان هادفة 
السيرورات  هذه  زالت  وال  جديدة.  بوجوه  السابقة  األنظمة  لعودة 
احلرية  شاطئ  عن  احلثيث  بحثها  وتواصل  مهامها  تنه  لم  الثورية 
التي متر  التيه هذه  واالنتهاء من رحلة  والدميقراطية لترسو فيه، 

منها، بسبب غياب احلزب املستقل للطبقة العاملة وجبهة الطبقات 
التغيير.الشعبية اللذين يفترض فيهما قيادة نضالها من أجل حتقيق أهداف 

السيرورات  هذه  تقدم  عرقلة  يف  مؤقتا  عوامل  عدة  وساهمت 
الثورية يف إجناز مهامها ومنها:

•  احلرب ضد داعش؛
• تداعيات جائحة كوفيد- 19؛

• احلرب يف أوكرانيا؛
لألنظمة  ودعمها  املنطقة  يف  اإلمبريالية  ــدول  ال تدخالت   •

الرجعية وإشعالها للحروب.  

إال أن كل هذه املعيقات لم توقف كليا نضال الشعوب، ولم تقض 
على أملها وتصميمها على التغيير؛ ولعل أوضح مثال على ذلك ما نراه 
للمطالب، يف الثورة السودانية.من زخم نضالي، وجتديد متواصل لألشكال النضالية، وجتذير ذكي 

تعبير  إال  ليس  الثورية  السيرورات  هذه  على  بالفشل  احلكم  إن 
األنظمة  على  للحفاظ  داعمة  سياسية  خيارات  تبرير  محاولة  عن 
وهو  وتكلفته؛  املؤسسات  خارج  للنضال  رافضة  أو  احلالية  الرجعية 
على  ويفرض  واالستغالل،  والفساد  االستبداد  استمرار  يبرر  حكم 
الشعوب القبول بالتبعية والقهر والفقر والبطالة واإلقصاء والتردي 
تعيشها  التي  األزمــة  من  مخرج  أي  يعطي  وال  ألوضاعها،  املنطقة.الشامل 

منطق  وفق  تتحرك  ال  الثورية  السيرورات  أن  التجارب  تعلمنا 
تراكمي، بل تعرف فترات مّد وفترات جزر وحلظات قطع، لذلك فإنها 
تأتي على شكل موجات غير منتظمة. وستستمر هذه املوجات إلى أن 
زالت  البداية ال  إليها منذ  التي دفعت  أهدافها، ألن األسباب  حتقق 
قائمة، أال وهي تبعية واستبداد وفساد األنظمة. وعلينا أن ال ننسى 
أن عملية تغيير املجتمعات ال تتم بني ليلة وضحاها بل تتطلب فترة 

زمنية طويلة. 

الثورية  السيرورات  هذه  ستتطلبها  التي  التضحيات  كانت  ومهما 
فإن الشعوب ستظل مصممة على السير فيها، ولن تتخلى عن آمالها 

وعن عزمها على التغيير. 

ية لم تفشل السيرورات الثور
والشعوب لم تتخّل عن تصميمها على التغيير
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وتبقى المهمة األساسية للحزب...التقدم 
في إنجاز مشروعه التاريخي المتمثل في 
بناء القيادة السياسية للطبقة العاملة 

وحلفائها
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والسبعون  اخلامسة  الذكرى  حتل 
اإلنــســان...يف  حلــقــوق  الــعــاملــي  لليوم 
ــرب بــانــتــصــاراتــه  ــغ غــمــرة احــتــفــاء امل
العالم  كـــأس  اقــصــائــيــات  يف  الــبــيــنــة 
إذ  التنفيذي  واملــكــتــب  ــدم  ــق ال لــكــرة 
االجناز  هذا  على  املغاربة  عموم  يهنئ 

الرائع...
ــه يـــجـــدد  مــطــالــبــه الــثــابــتــة  ــإن ف
املــتــعــلــقــة مبــواصــلــة تــنــفــيــذ كــامــل 
عن  املتحصلة  الوطنية  االلــتــزامــات 
االنتهاكات  مللف  الوطنية  التسوية 
وتوسيع  اإلنــســان  حلــقــوق  اجلسيمة 
دائــــــرة اإلصــــــالح املـــؤســـســـاتـــي مبــا 
تــكــرار  عـــدم  وتــرســيــخ  ــاء  ــ إرس يضمن 
ــوق  ــق االنـــتـــهـــاكـــات اجلــســيــمــة حل
حدا  ويضع  أشكالها،  بجميع  اإلنسان 
ويكرس   العقاب،  مــن  لــإفــالت  نهائيا 
قــواعــد املــســاءلــة واحملــاســبــة ،ويــوفــر 
مــنــاخــا مــســتــقــرا لــتــدبــيــر الــنــزاعــات 
أساس  على  والسياسية  االجتماعية 
احلقوق  احترام  ومن  الدميقراطية  من 
الدولي  القانون  يف  هي  كما  واحلريات 
ــون الــدولــي  ــان ــق ــان وال ــس حلــقــوق اإلن

الدستور. ونص  اإلنساني 
املكتب  ــإن  ،فـ ــه  ــالل وخ ذلـــك  وقــبــل 
العمومية  السلطات  يطالب  التنفيذي 
ينطلق  شامل،  حقوقي  انفراج  بتحقيق 
إطالق  املعتقلني  كافة  ســراح  بإطالق 
ونقابيني  سياسيني  مــن  كــافــة  ســـراح 
واملعتقلني  و نشطاء مدنيني  وصحافيني 
االجتماعية  ــداث  األحـ خلفية  على 
حلقوق  التراجعي  املنحى  وإيــقــاف   ،
يف  السلطوية  منسوب  وتزايد  اإلنسان 
القرارات  وبلورة  العام  الفضاء  تدبير 

املرتبطة. العمومية 
وإن عىل رأس تلك االلزتامات:

ملفات  يف  ــري  ــح ــت ال مــواصــلــة     -
نفس  وفق  العالقة  القسري  االختفاء 
اإلنصاف  هيئة  وضعتها  التي  املنهجية 
عن  بالكشف  يسمح  مبــا  واملــصــاحلــة 

الضحايا. مصير 
إســتــراتــيــجــيــة  ــع  ــوض ب ــراع  ــ اإلسـ  -
العقاب  من  اإلفــالت  من  للحد  وطنية 
اإلنصاف  هيئة  توصية  منطوق  وفــق 

الصلة. واملصاحلة ذات 
العدالة  منظومة  إصالح  مواصلة   -
مبــا يــضــمــن شــمــولــه لــكــافــة جــوانــب 
قضائي  امن  من  وميكن  املنظومة  هده 
دستور  مقتضيات  مع  متالئم  وقانوني 
ــوق  ــق احل لــلــمــمــارســة  وحــــام   2011

واحلريات.
جنائية  ســيــاســة  ــراج  ــ وإخـ ســن   -

ــة  ــي ــدول ــع املـــواثـــيـــق ال مــنــســجــمــة مـ
ــي وفــق  ــراط ــق ــور بــنــفــس دمي ــت ــدس وال
بناء  وإمتام  للبالد  االتفاقية  املمارسة 
منظومة جنائية متكن من القضاء على 
اجلسيمة  االنتهاكات  تكرار  ممكنات 

اإلنسان؛ حلقوق 
ــات  ــاس ــي ــس ال إصـــــالح  مـــواصـــلـــة   -
خدمة  يف  بجعلها  األمنية  واملؤسسات 
واملؤسسات  للحقوق  وحامية  املواطن 

الدميقراطية؛
عن  املتكرر  لالمتناع  ناسف  واذ   -
األممية  الــقــرارات  لفائدة  التصويت 
عقوبة  تــنــفــيــذ  بــتــوقــيــف  املــتــعــلــقــة 
األمر  تدارك  إلى  ندعو  فإننا  اإلعدام 
بالتصويت  اجلـــاري  دجنبر   16 يــوم 
اللجنة  يف  القرار  هذا  على  اإليجابي 
املمارسة  توسيع  إلى  ندعو  الثالثة؛كما 
االتفاقية للبالد لتشمل املصادقة على 
روما اخلاص باحملكمة اجلنائية  النظام 
الدولية وعلى والبروتوكول االختياري 
اخلاص  الدولي  بالعهد  امللحق  الثاني 
املتعلق  والسياسية  املدنية  باحلقوق 

اإلعدام؛ عقوبة  بإلغاء 
على  ــق  ــدي ــص ــت ال ــرار  ــ قـ إرفـــــاق   -
حماية  بــشــأن  ــة  ــي ــدول ال االتــفــاقــيــة 
ــاء  ــف ــت ــن االخ جــمــيــع األشـــخـــاص مـ
الدولة  باعتراف  بالتصريح  القسري 
األممية  اللجنة  باختصاص  املغربية 
“بتلقي  القسري  باالختفاء  املعنية 
عن  بالنيابة  أو  األفراد  بالغات  وبحث 
املادة  وفق  لواليتها”  يخضعون  أفــراد 
ضمانا  املــذكــورة؛  االتــفــاقــيــة  مــن   31
األممية  اللجنة  أمــام  االنتصاف  حلق 
جميع  املصادقة  هــذه  منح  أجــل  ومــن 

داخليا. لتفعيلها  الضمانات 
للملفات  عــادلــة  حــلــول  إيــجـــــاد   -
يف  ــراع  ــ واإلسـ ــل  األجـ ــارج  خـ املصنفة 
ــد املــؤســســة  ــواع ــق ــق ال تــســويــتــهــا وفـ

االنتقالية. للعدالة 
ــاف  ــص ــع أرشــيــف هــيــئــة اإلن - وضـ
املختصني  ــارة  ــ إشـ رهـــن  واملــصــاحلــة 

والعموم.
ويــعــلــن املــكــتــب الــتــنــفــيــذي بــهــده 
املــنــاســبــة، تــنــفــيــذا ملـــقـــررات املــؤمتــر 
التهييئ  مباشرة  عن  األخير  الوطني 
للمنتدى  الــســادس  الوطني  للمؤمتر 
اقرته  ما  وفق  العضوية  توسيع  وأجرأة 
مجاالت  وتــوســيــع  الوطنية  هيئاته 
يف  املساهمة  لتشمل  املنتدى  اشتغال 
الـــواردة  واحلــريــات  احلــقــوق  حماية 
املدنية  للحقوق  ــي  ــدول ال الــعــهــد  يف 

والسياسية.

والدميقراطية  احلقوقية  احلــركــة  حتيي 
املناضلة،  لــلــمــرأة  الــوطــنــي  الــيــوم  التقدمية 
لذكرى  ووفاء  تخليدا   ،2022 دجنبر   11 يوم 
التي  املــنــبــهــي،  ســعــيــدة  املــنــاضــلــة  اســتــشــهــاد 
حملة  عقب   ،1976 يناير   16 بتاريخ  اعتقلت 
اليسار  مناضلي  صفوف  يف  واسعة  اعتقاالت 
محاكمات  تلتها  باملغرب،  التقدمية  والــقــوى 
صورية صدرت على إثرها أحكام قاسية يف حق 
الشهيدة،  على  حكم  حيث  واملعتقلني؛  املعتقالت 
نافذا  سجنا  ســنــوات   5 ب   ،1977 يناير  يف 
مبعية  لها،  أضيفت  الدولة،  بـأمن  املس  بتهمة 
ويف  القضاء.  بهيبة  املس  بتهمة  سنتان  رفاقها، 
املعتقلني  رفاقها  مــع  سعيدة  خاضت  السجن 
من  الطعام،  عن  محدودا  ال  إضرابا  السياسيني 
السياسيني  املعتقلني  بصفة  لهم  االعتراف  أجل 
الذي  اإلضراب  وهو  االعتقال؛  ظروف  وحتسني 
بعد  استشهدت  أن  إلى  بطولي  بصمود  واصلته 
وعمرها   ،1977 دجنبر   11 بتاريخ  يوما،   35
بذلك  فصارت  سنة؛   25 يتعدى  ال  حينذاك 
وملهمة  املــنــاضــلــة،  النسائية  للحركة  رمـــزا 
للتحرر  التواقات  املغربيات  النساء  من  جليل 
والعنف  املــزدوج  االستغالل  نير  من  واالنعتاق 

املركب.

املناضلة  الستشهاد   45 الذكرى  إحياء  إن 
نضالي  ملسار  استحضار  هــو  املنبهي،  سعيدة 
السياسي  البعد  فيه  يتداخل  اجلبهات  متعدد 
ــي واإلنــســانــي  ــائ ــس ــن ــي بــالــبــعــد ال ــاب ــق ــن وال
واإلبداعي، مع ما يحمله من دالالت على قدرة 
اخلــالق،  الــدمــج  على  املناضلة  املغربية  املــرأة 
اجلنسي  االضطهاد  ضد  الكفاح  بني  فقط  ليس 
االقتصادي،  واالستغالل  السياسي  واالستبداد 
املساواة  مجتمع  أسس  إرســاء  أجل  من  والعمل 
بل  للجميع؛  اإلنسان  وحقوق  والدميقراطية 
وإنساني،  كوني  هو  وما  وطني  هو  ما  بني  وأيضا 
بقوة  مــؤمــنــة  كــانــت  بــأنــهــا  لــهــا  يشهد  حــيــث 
التحرر  قضايا  وبكل  الفلسطينية  بالقضية 
احلركة  شهيدة  بحق  منها  جعل  مما  العادلة؛ 
النضالي  فعلها  مــواقــع  مبختلف  التقدمية 

عموما. املغربي  للشعب  وشهيدة 

ــة احلـــقـــوقـــيـــة  ــ ــركـ ــ وهـــــكـــــذا، فــــــإن احلـ
املناسبة  هــذه  تخلد  وهــي  والــدميــقــراطــيــة، 
ناضلت  الــتــي  الــقــضــايــا  بــأن  تــؤكــد  الــوطــنــيــة 
كل  ومعها  املنبهي  سعيدة  الشهيدة  أجلها  من 
الشهداء واملناضلني الشرفاء، ال زالت مطروحة، 
عام،  بوجه  اإلنسان  حقوق  صعيد  على  سواء 
إذ  خــاص؛  بشكل  املــرأة  حقوق  مستوى  على  أو 
ارتكاب  عن  تتورع  ال  املغربية  الدولة  زالــت  ال 
املدنية  اإلنسان  حلقوق  االنتهاكات  من  املزيد 
واالجتماعية  االقتصادية  كما  والسياسية 
التي  االنتهاكات  هــذه  والبيئية.  والثقافية 
ومست  االجتماعية  الفئات  جميع  طالت  وإن 
على  ــأة  وط أشــد  تداعياتها  فــإن  املناطق،  كــل 
ولهشاشة  ضــدهــن  للتمييز  بالنظر  الــنــســاء 
حركات  انــدالع  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  وضعهن؛ 
الالئق،  السكن  يف  باحلق  مطالبة  احتجاجية 
التنمية،  يف  واحلق  والعالج،  والشغل  والتعليم، 
واحلق يف األرض... وكان من الطبيعي أن تشهد 
قوية  مشاركة  االحتجاجية  احلــركــات  هــذه 
وأحزمة  الــبــوادي  يف  وخــاصــة  للنساء  ووازنـــة 
العزلة  يعانني  حيث  الكبرى؛  املــدن  يف  الفقر 
حقيقيا  تهديدا  شكل  مما  والتهميش،  والفقر 

حلقهن يف احلياة جراء احلرمان من كل مقومات 
الكرمي. العيش  وضرورات 

للمرأة،  املدنية  احلــقــوق  مستوى  على  أمــا 
للدولة يف مجال حقوق  التشريعية  فالسياسات 
بثقافة  محكومة  مجملها،  يف  ــت،  زال ال  ــرأة  امل
الدستورية  فاملقتضيات  والتمييز.  الالمساواة 
وباملساواة  الدولية  املواثيق  بسمو  الصلة  ذات 
الــثــوابــت  عـــبـــارات  تنسخها  اجلــنــســني،  ــني  ب
تعري  وبالتالي  وقوانينها،  للدولة   الوطنية 
ضمانات  إلرساء  حقيقية  إرادة  أية  غياب  عن 
الــذي  الــشــيء  التمييز،  على  للقضاء  قــويــة 
القوانني  مجمل  على  الواضحة  آثــاره  ستظهر 
محاربة  ــون  ــان وق ــرة،  ــ األس مــدونــة  قبيل  مــن 
اجلنائي،  والقانون   ،13-103 املرأة  ضد  العنف 
اليوم  تشكل  والتي  اجلنائية،  املسطرة  وقانون 
النسائية  احلركة  أجندة  يف  أساسية  محاور 
القوى  وكل  احلقوقية  واحلركة  الدميقراطية 

باملساواة. املؤمنة 

املغربية  اجلمعية  فإن  سبق،  ما  على  وبناء 
ــالل  حلــقــوق اإلنـــســـان، وهـــي تــقــف وقــفــة إج
شهيدات  وكافة  املنبهي  سعيدة  الشهيدة  لروح 

املغربي: الشعب  وشهداء 

عن  مبسؤوليتها  املغربية  الــدولــة  تذكر   -
وغيرها  املنبهي،  سعيدة  املناضلة  استشهاد 
مطالبتها  وجتــدد  املغربي  الشعب  شهداء  من 
الــفــردي  الــضــرر  وجــبــر  املــســؤولــني  مبحاسبة 

التكرار؛ عدم  وضمان  واجلماعي 

احلــراكــات  لكل  الــنــســاء  بتصدر  تشيد    -
خالل  خصوصا  عالية  بشجاعة  االحتجاجية 
الباسالت  احملتجات  عاليا  وحتيي  اجلائحة، 
فرض  ضــد  الــكــرامــة،  مــعــارك  خضن  الــلــواتــي 
والتضييق  القمع  وضد  والغالء،  التلقيح  جواز 
والتعليم  والصحة  الشغل  أجل  ومن  والتمييز 

للنساء؛ اإلنسانية  احلقوق  وكل  واملساواة، 

مختلف  يف  ــالت  ــاض ــن امل الــنــســاء  ــي  حتــّي  -
أجل  من  املكافحات  النساء  وعموم  مواقعهن، 
احلق يف احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية 

الكرمي؛ والعيش  والتنمية  واملساواة 

ــوات  وأخ ــات  وزوجـ أمــهــات  بصمود  تشيد   -
معتقلو  رأســهــم  وعلى  السياسيني،  املعتقلني 
والتعبير،  الــرأي  /ات  ومعتقلو  الريف،  حــراك 
وكافة معتقلي/ات جميع احلركات االجتماعية 
ــل  ــواص ــت ــات فـــضـــاءات ال ــط ــي ــش ونــشــطــاء ون
االجتماعي واملدونني/ات، يف كل املناطق، وتعبر 
للمضايقات  وإدانتها  لهن  ودعمها  مساندتها  عن 
كل  سراح  بإطالق  وتطالب  لها،  يتعرضن  التي 
السياسي  االعتقال  ملف  وإغالق  املعتقلني/ات 

ببالدنا؛

كل  يف  الفاعل  باالنخراط  التزامها  جتدد   -  
حماية  أجل  من  الوحدوية،  النضالية  الصيغ 
للمواثيق  طبقا  بها  والــنــهــوض  املـــرأة  حــقــوق 

اإلنسان؛ حلقوق  الدولية 

مع  الـــالمـــشـــروط  تــضــامــنــهــا  عـــن  تــعــبــر   -
يف  ــرات  ــي األس صــمــود  وحتــيــى  فلسطني  نــســاء 
بفك  وتطالب  الصهيوني،  االحــتــالل  سجون 
نضالهن  يف  العالم،  نساء  كل  وحتيي  أسرهن، 
مقدمتها  ويف  واإلمبريالية،  الصهيونية  ضد 
اإلنسان  حقوق  عدوة  األمريكية،  اإلمبريالية 

الشعوب. وحقوق 

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان تخلد اليوم الوطني 

للمرأة املناضلة يف ذكرى الشهيدة سعيدة املنبهي

املنتدى املغريب للحقيقة واالنصاف 

ترصيح مبناسبة اليوم العاملي لحقوق 
اإلنسان
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

يــســتــمــر عــمــال ومــســتــخــدمــو 
ــاك  ــوب ــة ك ــي ــالح ــف ــة ال ــي ــاون ــع ــت ال
اعتصامهم  يف  ــودة  جـ  COPAG
أيت  ببلدية  التعاونية  مقر  ــام  أم
7 نونبر  تارودانت منذ  إعزة باقليم 
الصعبة  الطقس  ظــروف  يف   2022
وهطول  اجلــو  ببرودة  تتميز  التي 
.ويذكر  األخيرة  األيام  يف  االمطار 

قد  النقابيون  العمال  هــؤالء  أن 
مند  الطعام  عن  اضــراب  يف  دخلوا 
أوقفوه  قد  و  املاضي  نونبر   29 يوم 
بعد  اجلــــاري  دجــنــبــر   5 بــتــاريــخ 
املجال  لفتح  جهات  عــدة  مناشدة 
اجتماع  أول  عقد  مت  وقد   ، للحوار 
على  للمصاحلة  الوطنية  للجنة 
بتاريخ  بالرباط  املركزي  املستوى 
جميع  حضرته   2022 دجنبر   07
خلص  امللف  بهذا  املعنية  االطــراف 
يتضمن  اجتماع  محضر  حترير  الى 
حيثيات املشكل ودفوعات كل طرف 
ثان  اجتماع  عقد  على  واالتــفــاق 
واملصاحلة  للبت  الوطنية  للجنة 
22 دجنبر اجلاري. بالرباط يوم 

عنه  سيسفر  مــا  انــتــظــار  ويف    
التذكير  يجب  نتائج  من  اللقاء  هذا 
الوحيد  ذنبهم  العمال  ــؤالء  ه أن 
بفرع  نقابي  ملكتب  تأسيسهم  هــو 
مللف  ورفعهم  باجلديدة  التعاونية 
يستجيب  وواقعي  مشروع  مطلبي 
حلـــاجـــيـــات وحــــقــــوق الـــعـــمـــال 
ــذي  واملــســتــخــدمــني وهـــو األمـــر ال
التعاونية  هذه  إدارة  تستسغه  لم 
والتضييق  مــحــاربــة  يف  اخلــبــيــرة 
بتنقيل  لتقوم  النقابي  العمل  على 
النقابي  املكتب  أعــضــاء  وتشتيت 

املغربية. باملدن  فروعها  على 

ان  ــارة  ــ ــ االش كــذلــك  وجتــــذر    
وفرحة  العالم  كأس  مباريات  أجواء 
املغربي  املنتخب  حققه  مبا  املغاربة 

القدم  كــرة  لعبة  يف  انتصارات  من 
وخسيسة  مــواتــيــة  فــرصــة  كــانــت 
ثمن  برفع  التعاونية  هــذه  لتقوم 
احلــلــيــب وذلـــك بـــزيـــارة درهـــم يف 
الى  دراهــم   7 من  أي  الواحد  اللتر 
احلال  بطبيعة  مبباركة  ــم  دراه  8
بذلك  وهي  الوصية  السلطات  من 
جليوب  واستغاللها  جشعها  ُتــَبــنيِّ 

جهة  فمن  واملــواطــنــات.  املواطنني 
تستجيب  وال  ــال  ــم ــع ال تــســتــغــل 
اعتصام  يف  واضح  )الدليل  ملطالبهم 
ثانية  جهة  ــن  وم الــعــمــال(  هــؤالء 
لتنهب  سانحة  فرصة  كل  تتصيد 
جـــيـــوب املـــواطـــنـــني واملـــواطـــنـــات 
العمومي  الــدعــم  مــن  ولتستفيد 
وتربية  األخضر  املخطط  إطــار  يف 
غير  ــى  ــ ......الـ الــعــجــول  وتسمني 

ذلك.

تنسينا  أال  أن  يجب  األخير  ويف 
معاناة  بقطر  العالم  كــأس  ألــعــاب 
املغرب  مــدن  بكل  العاملة  الطبقة 

 : منها

- معتصم عمال وعامالت صوفيا 
سود بأوالد تامية 

موكادور  فندق  عمال  معتصم   -
بأكادير  مدينة 

- معتصم عامالت وعمال سيكوم 
مبكناس 

- معتصم العامل النقابي بشركة 
داحو  ــاوالد  ب  sudaphi ــودايف  س

انزكان ايت ملول. عمالة 

فلور  روزا  وعـــامـــالت  ــال  ــم ع  -
منذ  املشردات  باها  أيت  باشتوكة 

.2019 ماي 

يوم  ...)نــشــر  طويلة  والالئحة 
)2022 15 دجنبر  اخلميس 

لعمميي حسن 

حتى ال ننىس مأساة العامل والعامالت 
الفرنسي املرضبني واملعتصمني يف مختلف املناطق السيد  يتراسها  والتي  ليومينور  شركة 

سيكوم  شــركــة  ــه   ل فــوتــت  الــذي  الشخص  ويليام 
سيكوميك  الى  سيكوم  اسم  تغيير  فتم   2016 سنة 
مقبولة  غير  خروقات  بعدة  هذااالخير  قــام  كما 
النصب  عملية  يف  مشاركته  اولها  للقانون  ومخالفة 
 550 ــن  م اكــثــر  ضحيتها  كــان  الـــذي  ــال  ــي ــت واالح
عدم  ــك  وذل لالمانة  خيانته  ثانيا  عامل  عاملة 
مع  االجتماعي  الضمان  مستحقات  لتأدية  التزامه 
بالتزامات  التزامه  عدم  ثالثا  الصحية  التغطية 
والنقل  األرض  كراء  واجبات  أداء  عدم  منها  كثيرة 

الفترة  هذه  خالل  معه  يتعامل  كان  الذي  والبنك 
الذين  الزبناء  مستحقات  بــاداء  التزامه  ــدم  وع
واشياء  كاخليط  األولــيــة  بــاملــواد  يــزودونــه  كــانــوا 
النسيج  بقطاع  له  عالقة  ال  مبدير  ومتسكه  اخرى 
هذه  كل   ، غير  ال  انتقامية  اغراض  الجل  وظف  بل 
للقانون  مخالفة  كانت  والتي  ذكرت  التي  االشياء 
اشتغل  من  كل  من  التخلص  هو  منها  الغرض  كــان 
اخلروقات  هذه  عن  ترتب  وقد   ، سنة   40 من  اكثر 
الطبي  االهمال  بسبب  وعمال  لعامالت  ارواح  ازهاق 

االجتماعي  الضمان  من  يستفيذون  ال   كانو  النهم 
امراض  لهم  عامالت  وهناك   ، الصحية  والتغطية 
العالج  من  يستفيذون  ال  حرجة  ظروف  يف  مزمنة 
ان  اجلميع  عن  اليخفى  كما   ، املشكل  هذاك  بسبب 
السهل  من  ليس   ، السنة  تعدت  قد  اليومية  معاناتنا 
بــدون  عــدة  بالتزامات  املقيد  االنــســان  يعيش  ان 

مدخول

10 و11 لم نتوصل بها حلد    حتى اجورنا لشهر 
اآلن ، كل ما قام به هذا الفرنسي الذي يشتغل حتت 
بالقانون  استخفافا  اال  هو  ما  ليومينور  شركة  لواء 
جرده  الذي  املغربي  باملواطن  واستخفافا  املغربي 
على  لتشرد  واملشروعة  املكتسبة  حقوقه  جميع  من 
هذه  نرفض  اليوم  فنحن  عائلة   550 من  اكثر  يده 
سيكوميك  وعامالت  عمال  بها  اهني  التي  االهانة 
الوجوه  احد  نعتبره  والذي  الفرنسي  هذا  طرف  من 
لها   خطط  التي  اللعبة  تلك  يف  والفاعلة  الــبــارزة 
. سيكوم  وعامالت  عمال  من  للتخلص  التازي  رشيد 

والتي  ليومينور  شركة  ان  علمكم  يف  وليكن    
انتاج  يف  املتخصصة  ويليام  الفرنسي  هذا  يتراسها 
مبدينة  تشتغل  ــيــوم  ال هــي  العسكرية  املــالبــس 
تابعة  السابق  يف  كانت  شركة  يف  وبالضبط  مكناس 
واخر  بوسكري  بسيدي  املتواجدة  سيكوم  لشركة 
اسم  بــدون  شركات  وهــي   ، سيكوميك  شركة  قــرب 
هذا  يومنا  الــى  بدايتها  منذ  سيكوم  باسم  تعمل 
 2016 يف  الفوها  التي  واللعبة  املسرحية  هذه  رغم 
السلطات  نطالب  األن   . سيكوم  باسم  تعمل  بقيت 
الضروري  من  أصبح  النه  امللف  هذا  يف  حتقيق  بفتح 
املزرية يف  اليه هذه االوضاع  ادت  سيكوميك.بفتح حتقيق فيما  شركة  وعامالت  عمال  معاناة 

الضحااي احدى  من 

شهادة حول معاناة عامالت  رشكة "سيكوم" 

 يوم وطني لدعم فلسطني وضد التطبيع يف 24 دجنرب

لتوقيع  الــثــانــيــة  الـــذكـــرى  مبــنــاســبــة 
املشؤومة  االتفاقية  على  املغربية  احلكومة 
املغربية  للدولة  الرسمية  العالقات  لتطبيع 
دجنبر   22 يــوم  الصهيوني  الــكــيــان  مــع 

لــدعــم  املــغــربــيــة  اجلــبــهــة  تــعــلــن   ،2020
يوم  تنظيم  عن  التطبيع  وضــد  فلسطني 

الفلسطيني،  الشعب  مع  تضامني  وطني 
املغربية  الدولة  استمرار  على  واحتجاجي 
املــخــطــطــات  ــون  ــ ات يف  بـــالدنـــا  اغــــراق  يف 
وذلك  واالمبريالية.  الصهيونية  والبرامج 
مختلف  يف  احتجاجية  وقــفــات  بتنظيم 
دجنبر   24 السبت  يــوم  واملــنــاطــق،  ــدن  امل
والنصف  اخلامسة  الساعة  على   2022

مساء.
ويعد هذا البالغ مبثابة نداء لكل شرفاء 
ومناضالت  مناضلي  من  وطننا  وشريفات 
الهيآت  وكــافــة  اجلــبــهــة،  املــكــونــة  الــهــيــآت 
للشعب  ــة  ــم ــداع وال الــتــطــبــيــع  ــرافــضــة  ال
واملواطنون  املواطنني  وعموم  الفلسطيني، 
ــل الــتــعــبــئــة واملـــشـــاركـــة الــقــويــة  مـــن اجـ
االحتجاجية  الــوقــفــات  يف  واحلــمــاســيــة 
ومختلف  املدن  مختلف  عنها  ستعلن  التي 

املواقع.
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الشغيلة  خــاضــتــهــا.  ــي  ــت ال ــة  ــرك ــع امل إثـــر  ــى  عــل
للقطاع  الــوطــنــيــة  للجامعة  الــتــابــعــة  الــفــالحــيــة 
املغربي  ــاد  االحتـ لـــواء  حتــت  واملــنــضــويــة  الــفــالحــي 
املجلس  أجهزته  قرارات  مع  وتفاعال  وتنفيذا  للشغل، 
جميع  خلوض  للجامعة  االداريــة  واللجنة  الوطني 
العام  االضراب  ضمنها  ومن  املشروعة  النضال  اشكال 
لتنفيذ  والغابوي  الفالحي  القطاع  املستوى  على 
وأمــام  الفالحة  وزارة  ــام  أم االحتجاجية  الوقفة 

البرملان. مبنى 
ميثلون  الــتــي  الــفــالحــيــة  الشغيلة  بــهــا  الــتــحــق 
الفالحة،  لوزارة  التابعة  والقطاعات  الفئات  مختلف 
اجلامعة  لبرنامج  االول  الشق   جتسيد  يف  ذلك  وهم 
وزارة  أمام  وقفة  يف  املتمثلة  النضالية  معركتهم  من 
العمومية  السلطات  باستنفار  وفوجئنا  الفالحة، 
الــســريــع وســـيـــارات "اســتــافــيــت" من  الــتــدخــل  ــن  م
ــودات  واخلـ الــعــصــي  مبختلف  مــدجــجــني  الــبــولــيــس 
يف  ،ومت  السري  القمع  أجهزة  عن  ناهيك  الواقية، 
كانت  التي  االحتجاجية  الوقفة  وتشتيت  تفريق 
أمام  صباحا  عشرة  احلادية  الساعة  على  مبرمجة 
والرفس  بالضرب  عليهم  لينهالوا  الفالحة،  وزارة 
زاد  هذا  وكل  حولهم،  من  املتجمهرين  فرقوا  بعدما 
على  واصرارهم  الفالحية  الشغيلة  الصمود  تقوية 

يؤكد  مما  واحلصار  القمع  رغم  املعركة  يف  استمرار 
قمع  والقانون.....،وبعد  احلق  دولة  الشعارات  زيف 
،توجت  الفالحة  وزارة  أمــام  االحتجاجية  الوقفة 

ومارست  البرملان،  اجتاه  يف  مبسيرة  النضالية  املعركة 
على  اإلرهاب  أشكال  كافة  كذلك  العمومية  السلطات 
النقابيني  وتعنيف  واهانتهم  واملشاركات  املشاركني 
ما  أن  ويعتبر  ــرب،  ــض وال الــركــل  عــبــر  والــنــقــابــيــني 
الفالحية  الشغيلة  حق  يف  القمع  أجهزة  ارتكبته 
عن  صريحا  وتعبيرا  النقابية  للحرية  واضحا  انتهاكا 
الشغيلة.  قضايا  مع  تعاطيها  يف  الدولة  استراتيجية 

البرملان،  أمــام  االحتجاجية  الوقفة  كانت  لقد 
املشاركون  رددها  الذي  الشعارات  للتعبير عن  مناسبة 
واملـــشـــاركـــات عــلــى الــســخــط الـــعـــارم الـــذي يــســود 
الــوزارة  مكونات  مبختلف  الفالحي  قطاع  الشغيلة 
والتأثيرات  واملادية  املهنية  اوضاعهم  تدهور  جراء 
احلكومة  والتنظيمية  القانونية  لإجراءات  السلبية 
يقابلها  التي  عملهم  وظروف  الوظيفي  مسارهم  على 

والتماطل. والتجاهل  بالصمت  املسؤولون 
ــام  ولــقــد اســتــطــاعــت الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة أم
الشغيلة  أن  وتؤكد  مطالبها  تبلغ  أن  البرملان  مبنى 

نضالهم. يف  االستمرار  على  مصرة  الفالحية 
الوطنية  اجلامعة  مع  الالمشروط  التضامن  كل 
الكفاحي  خلطها    FNSA UMT الفالحي  للقطاع 
املطلبي  مللفها  باالستجابة  الفالحة  وزارة  ،ومطالبة 
العمل  ومحاصرة  ومناضالتها  مناضليها  قمع  بدل 
املغربي  االحتــاد  مكونات  لكافة  ،ودعوتنا  النقابي 
أشكال  كافة  عن  التعبير  الى  املناضلني  وكل  للشغل 
نضاالت  مع  والالمشروط  املبدئي  والتضامن  الدعم 
حتت  املنضوية  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة 

للشغل. املغربي  االحتاد  لواء 

عالي)وجدة( محمد 

حول معركة الرباط، يوم 8 دجنرب 2022

وبصمود  الوطني،  لإضراب  الكبير  بالنجاح  تنوه  للجامعة  التنفيذية  الكتابة 
املشاورات  توسيع  وتقرر  اجلاري،  دجنبر   8 يوم  البرملان  أمام  الكرامة  وقفة  يف  الشغيلة 
املسؤولية  الفالحة  وزير  وحتمل  القطاع،  يف  مفتوح  احتجاجي  برنامج  وتنفيذ  إلعداد 
مطالب  حول  وجــدي  عاجل  وبحوار  الوعود،  بنفيذ  وتطالبه  االحتقان،  تنامي  عن 

والغابات. واملياه  القروية  والتنمية  البحرى  والصيد  الفالحة  قطاع  شغيلة 
اجتماعها  ش  م  /إ  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة  التنفيذية  الكتابة  عقدت    
لتتبع  مناسبة  اللقاء  ــان  وك ــاري،  اجلـ دجنبر   13 الــثــالثــاء  يــوم  الــعــادي  األســبــوعــي 
والوقفتني  دجنبر،   8 اخلميس  ليوم  الوطني  اإلضــراب  نتائج  وتقييم  املهام،  من  عدد 
توصيات  واستحضار  اليوم،  نفس  صبيحة  والبرملان  الفالحة  وزارة  أمام  االحتجاجيتني 
الوقفة  اختتام  عقب  الرباط،  يف  لشغل  املغربي  االحتاد  مقر  يف  انعقد  الذي  العام  اجلمع 
الفالحي  لالستثمار  اجلهوية  املكاتب  شغيلة  معركة  سير  متابعة  عن  فضال  الثانية؛ 
أوضاع  وتتبع  الزراعيني  والعمال  العامالت  ومعارك  كوباك  وتعاونية  والغابات  واملياه 
نهاية  ويف  االجتماعي؛  احلوار  يشهده  الذي  اجلمود  عند  كذلك  توقفت  كما  الفالحني، 

يلي: ما  الوطني  العام  والرأي  الفالحي  القطاع  شغيلة  ابالغ  قررت  االجتماع؛  هذا 
باحلري  والصيد  الفالحة  قطاع  يف  الوطني  ــراب  اإلض بنجاح  الكبير  اعتزازها   -
املؤسسات  حسب  و90%،   60 بني  ما  تراوحت  بنسب  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 
للموظفني  القوي  وباحلضور  الفالحة؛  لوزارة  واملركزية  اجلهوية  واملديريات  العمومية 
وحتديهم  البرملان،  أمام  الصمود  وقفة  يف  ورجاال،  نساء  والفالحني  والعمال  واملستخدمني 
تعبيرا  غضب،  مسيرة  الى  املمنوعة  الوقفة  بتحويل  الفالحة  وزارة  أمام  والقمع  للمنع 
مطالبهم. عن  الوحدوي  الدفاع  على  عزمهم  وثني  أصواتهم  اخراس  حملاوالت  إدانتهم  عن 
واملؤسسات  الوزارة  يف  املتنامي  التوتر  بشأن  املسؤولية  كامل  الفالحة  وزير  حتمل   -
مطالبتها  وجتدد  شرائحها؛  مبختلف  القطاع  شغيلة  أوضاع  إليه  آلت  وما  لها،  التابعة 
الوعود  كافة  وتنفيذ  ــوزارة،  الـ على  املطروحة  املطالب  حــول  ــدي  وج عاجل  بــحــوار 

شأنها. يف  للوزارة  السابقة  وااللتزامات 
القطاع  شغيلة  وتدعم  الفالحي  لالستثمار  اجلهوية  املكاتب  شغيلة  نضاالت  حتيي   -
النقابني  ممثلينا  مع  جدي  حلوار  وتدعو  العادلة،  مطالبها  أجل  من  معركتها  يف  الغابوي 
والتعليم  الزراعي  والبحث  الفالحية  واالستشارة  العقابية  واحملافظة  والغابات  املياه  يف 
القطاعات  وباقي  الغذائية.  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  واملكتب  الفالحي 
املشغل  وتدعو  كوباك  احلليب  تعاونية  عمال  صمود  حتيي  الفالحة.  لــوزارة  التابعة 

والتنقيل  الطرد  قرارات  والغاء  املوقوفني  رفاقهم  بإرجاع  املشروعة  ملطالبهم  لالستجابة 
ألجراء  املطلبي  للملف  واالستجابة  النقابية  احلريات  واحترام  النقابيني  ضد  التعسفي 
وتندد  مواقعهم  مختلف  يف  والعمال  العامالت  كافة  نضاالت  وحتيي  التعاونية؛  هذه 
ألراضي  والفاشلة  املشبوهة  التفويتات  ضحايا  الزراعيني  للعمال  املزرية  باألوضاع 
أمام  والوقفة  العفوية  املسيرة  يف  للفالحني  القوى  باحلضور  تشيد  للخواص.  الدولة 
املطلبي،  ملفها  أرضية  على  نقابتهم  مع  عاجل  مركزي  بحوار  املطالبة  وجتدد  البرملان، 

أسرهم. رفقة  معاناتهم  من  فعال  للحد  الفوري  الفالحة  وزير  وبتدخل 
األجور  يف  العامة  الزيادة  وعد  بتفعيل  وتطالب  املغشوش  االجتماعي  باحلوار  تندد   -
املتضمنة  االلتزامات  باقي  وتنفيذ  مركزيتنا،  مطالب  وفق  لألجراء  الضريبي  واإلنصاف 
ضرب  قوانني  لتمرير  والباطرونا  احلكومة  مناورات  ووقف  املنصرم،  أبريل   30 اتفاق  يف 
وضرب  الشغل  ملدونة  تراجعية  تعديالت  وفرض  النقابي  والتنظيم  االضراب  يف  احلق 
اجلماعي  النظام  يف  الصارخ  احليف  وتكريس  التقاعد  يخص  فيما  األجراء  مكتسبات 

العمومية. واملؤسسات  اإلدارات  يف  التعاقد  وتسييد  التقاعد  رواتب  ملنح 
الهيئات  من  جامعتنا  تلقته  الذي  والدولي  الوطني  التضامن  حجم  عاليا  تقدر   -
األقالم  حتيي  كما  للشغل،  املغربي  لالحتاد  الوطنية  األمانة  ومن  الصديقة  والقوى 

الفالحية. الشغيلة  ملعركة  املتميزة  مواكبتها  على  احلرة  االعالمية  واملنابر 
لتسطير  للجامعة  التابعة  الوطنية  والنقابات  الفروع  مع  الواسعة  االستشارة  تباشر   -
واملؤسسات  الفالحة  وزارة  يف  مفتوح  تصاعدي  وحــدوي  احتجاجي  برنامج  وتنفيذ 
الفالحني،  طرف  ومن  التلفيف  ومحطات  الفالحية  الضيعات  ويف  لها  التابعة  العمومية 
مطالبة  جتديد  أجل  ومن  تعبئتها،  وتفكيك  الشغيلة  وحدة  ضرب  محاوالت  على  ردا 
يتصل  فيما  العالقة،  للقضايا  ملموسة  حلول  إلى  يفضي  عاجل  جدي  بحوار  الوزير 
املهول  االرتفاع  أمام  الشغيلة  دخل  وحتسن  الوازرة  هيكلة  وإعادة  العمل  ووسائل  بظروف 
وتضحياتها  الفالحية  الشغيلة  تطلعات  مستوى  يف  اجتماعية  خدمات  وضمان  لألسعار، 

الزراعيني. والعمال  للفالحني  امللحة  املطالب  مع  الفعلي  والتجاوب 

الجامعة الوطنية للقطاع الفالحي تندد بالحوار االجتامعي املغشوش وتطالب بتفعيل 

وعد الزيادة العامة يف األجور واإلنصاف الرضيبي لألجراء



العدد : 488   5
من 22  إلى 28 دجنبر  2022 وحقوقية عمالية  قضايا 

اليسار  طلبة  فصيل  عقد 
الوطني  العام  اجلمع  التقدمي 
املركزي  باملقر  الثاني  العادي 
حلـــزب الــنــهــج الــدميــقــراطــي 
من   ''  : شــعــار  حتــت  الــعــمــالــي 
للتوجه  سياسية  قيادة  أجل 
املركزية  مهمتها  الدميقراطي 
ــة  ــرك ــد وتــنــظــيــم احل ــي ــوح ت
على  وقوفه  وبعد    '' الطالبية 
والسياسي  التنظيمي  األداء 
التي  العامة  واألوضاع  للفصيل 
ومختلف  اجلــامــعــة  تعيشها 
الطالبية  احلركة  مستجدات 

ما يلي: املغربية سجل 
النضالي  باألداء  اعتزازه   -
ــادة وقـــواعـــد  ــيـ لــلــفــصــيــل قـ
اجلامعية  ــع  ــواق امل مبختلف 
املتميز  حــضــورهــم  مسجلني 
ــة الــطــالبــيــة  ــركـ ــل احلـ ــ داخـ
الــطــالب  مصلحة  خــدمــة  يف 
إجناز  أجل  من  الدائم  وعملهم 

مهمة إعادة بناء أوطم.
الشعب  ــاع  ــ أوض ــور  ــده ت  -
ارتفاع  موجه  بسبب  املغربي 
ــات واملـــواد  ــروقـ األســـعـــار احملـ
تأثيرعلى  لــه  ممــا  الغدائية 
للطبقات  الشرائية  الــقــدرة 

الطلبة.  قلبهم  ويف  الشعبية 
األوضاع  تدهور  استمرار   -
لطالب  واملادية  البيذاغوجية 
املواقع  مبختلف  والطالبات 
السياسات  نتيجة  اجلامعية 
يف  املمنهجة  النيوليبرالية 
تستجيب  ال  الــتــي  الــقــطــاع، 
وال  شعبنا،  أبناء  لطموحات 
التي  الكمية  التطورات  تساير 
تــعــرفــهــا اجلــامــعــة املــغــربــيــة، 
طــالب  االف  حتــتــضــن  ــي  ــت ال
املوسم  برسم  املسجلني  اجلدد 

.2022/2023 اجلامعي 
كبير  بــافــتــخــار  يسجل   -
التي  الطالبية  املعارك  حجم 
الطالبية  اجلماهير  تخوضها 
ــاع  ــ األوض حتــســني  ســبــيــل  يف 
الــبــيــذاغــوجــيــة واملـــاديـــة 
)سطات/ اجلامعات  مبختلف 
/ ة لقنيطر ا / كش ا مر / ط با لر ا
ــاس...( الــتــي اخــتــلــفــت يف  ــ فـ
ــات قــيــادتــهــا  ــ ــي ــ احلـــجـــم وأل

وتأطيرها. 
تصريحات  عند  وقوفه   -
وزير التعليم العالي ومشروعه 
تنزيله  ــى  عــل يــعــمــل  الــــذي 
)املخطط  أحــاديــة  بطريقة 

ــع حتـــول  ــري ــس ــت الـــوطـــنـــي ل
الــعــالــي(،  التعليم  منظومة 
الوزارة  محاولة  جتدد  وكذلك 
ــون  ــان ــق ــل ال ــدي ــع الــوصــيــة ت

 .01.00 للجامعة  املنظم 
وانطالقا مما سبق، فإننا يف 
لفصيل  الوطني  العام  اجلمع 
نعلن  التقدمي  اليسار  طلبة 

ما يلي:
أوضاع  بتدهور  تنديدنا   -
الغالء  ظل  يف  املغربي  الشعب 

والقمع.
بــالــظــروف  تــنــديــدنــا   -
الطالب  يعيشها  التي  املزرية 
ــة  ــي ــع ــام ــع اجل ــ ــواقـ ــ ــل املـ ــكـ بـ
العاجل  بــصــرف  ومطالبتنا 
للمنح اجلامعية لطالب اجلدد 
ــل األســـــالك اجلــامــعــيــة،  ــك ب
لكافة  الفورية  واالستجابة 

الطالبية.  اجلماهير  مطالب 
أشكال  بكافة  تنديدنا   -
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
ــع  ــي ــب ــط ــت ــى رأســـــــه ال ــ ــل ــ وع

األكادميي.
ــف  ــن ــع ــال ب ــا  ــدنـ ــديـ ــنـ تـ  -
بعض  تشهده  الــذي  اجلامعي 
ــا  ــره املـــواقـــع اجلــامــعــيــة واخ
وتضامننا  القنيطرة  مــوقــع 
التي  الطالبية  اجلماهير  مع 
والترهيب  لإعتداء  تعرضت 
املبدئي  ملوقفنا  وجتــديــدنــا 
املضاد  والعنف  العنف  الرافض 
واعتبارنا  ــدره،  ــص م كــان  أي 
يف  يــضــرب  ــف  ــن ــع ال ــذا  ــ ه أن 
ــق املـــقـــاومـــة الــطــالبــيــة  ــم ع
النظام  مهمة  ويسهل  ويشلها 
مكتسبات  عــلــى  ــاز  ــه اإلج يف 

الطالبية. احلركة 
مناضلي  لكافة  دعوتنا    -
الطالبية  احلركة  ومناضالت 
ــيــتــهــم  ــى حتـــمـــل مــســؤول ــ إلـ
ــاوز  الــتــاريــخــيــة وضــــرورة جت
التنظيمي  ــات  ــت ــش ال ــة  ــال ح
وحدوية  بخطوات  واملــبــادرة 
تكون  وطــنــيــة  مــعــركــة  بــأفــق 
ــال لــتــنــظــيــم وتــوحــيــد  ــدخ م

الطالبية. احلركة  نضاالت 
إجالل  وقفة  نقف  وأخيرا   
الشعب  شــهــداء  لــروح  وإكــبــار 
شهيدتنا  رأسهم  على  املغربي 
ــيــة الــرفــيــقــة ســعــيــدة  ــغــال ال
إلى  منظمة  شهيدة  املنبهي 
يف  اللينينية  املاركسية  االمام 

واألربعني.  اخلامسة  ذكراها 

املؤمتر  ــدره  أص الــذي  السياسي  البيان  من  مقتطفات 
اخلامس عشر لالحتاد الوطني لطلبة املغرب

ببالدنا،  واملسحوقة  املنتجة  الشعب  جماهير  زالت  "ما 
اللقيط  االستقالل  من  سنة  عشر  سبعة  حوالي  وبعد 
منزوعة من كل مظاهر وشروط حريتها وحتررها السياسي 

واالقتصادي والثقايف.

اليوم  ميارس  الشعب  ملقومات  الشامل  االستالب  هذا   
من طرف التحالف الرجعي املكون أساسا من بقايا اإلقطاع 
الكمبرادورية  والبرجوازية  الكبار  العقاريني  واملالكني 
من  ومحضونة  موزعة  وعسكرية  مدنية  والبيروقراطية، 
منها  األمريكية  وباألخص  االمبرياليات،  مختلف  طرف 

واألوروبية )فرنسا(.

االقتصادية  وادارتــهــا  الــدولــة  جلــهــاز  بالنسبة  ــا  أم  
ــة جــهــازا  ــال والــســيــاســيــة.. فــإنــهــا ال متــثــل يف هـــذه احل
يحتفظ  للتحالف  ممثال  او  وحسب،  للتنفيذ  بيروقراطيا 
عن  املــوروثــة  االدارة  نفس  إنــه  عنه،  استقالله  ببعض 
وتشكيل  نظام  داخلها  مستوعبة  الــقــدمي،  االستعمار 
مركزة  تكوينه،  يف  ومساهمة  بــل  االســتــغــالل،  حتالف 
ومشرعة ملصاحله بتنسيق مع االستعمار اجلديد، وإن هذا 
التحالف الذي نشأ أساسا مببادرة من ذلك اجلهاز، ال يجد 
مصدرا لتقويته ومجاال حلل تناقضاته سوى جهاز الدولة 
نظام  يف  رئيسيا  طرفا  ببيروقراطيته  أمسى  الذي  نفسه 

التحالف الرجعي-االستعماري بل طليعة له.

 ان جهاز الدولة يشكل يف هذه الوضعية طرفا يف الصراع 
إنه  املستَغلني واملستِغلني يف بالدنا، بل  الدائر بني  الطبقي 
هدف  فإن  وبالتالي  الصراع،  ذلك  يف  رئيسيا  طرفا  يشكل 
مطامحها،  حتقيق  لصالح  اجلــذري  تغييره  يف  اجلماهير 
كحل للتناقض بينها وبني اعدائها يصبح أكثر احلاحا حني 
يصبح هذا اجلهاز املناهض األول ملطامحها واملستغل األكبر 

لطاقاتها وخيراتها كما هو احلال يف املغرب.

ــروط الــبــالد  ــش هـــذه الــوضــعــيــة الــشــاذة واخلــاصــة ب
املستعَمرة تنتج بالنسبة لبالدنا:

أ - سياسيا:

ألبسط  الداخل  يف  التام  التنكر  بالعنف  تنديدنا   -
الليبرالي،  مبفهومها  حتى  الدميقراطية  احلريات  مظاهر 
واقامة أجهزة متثيلية مشوهة وذيلية طيعة جلهاز الدولة، 
بشكل  ومـــزورة  الطبقي،  حتالفه  ومصالح  ومخططاتها 

مكشوف إلرادة الشعب وملطامحه.

ولو  شكل  أي  عن  املطلق  االنغالق  بالعنف   تنديدنا   -
بسيط من االنفتاح السياسي، وباملقابل نهج قمع مخطط 
الوطنية،  وطبقاتها  اجلماهير  املنظمات  كل  ضد  وشامل 
التقدميني  مبناضليها  ــزج  والـ إصالحية  أكثرها  حتى 
والوطنيني يف معتقالت احلكم وسجونه، بل واالختطافات 

واالغتياالت الدنيئة واملفضوحة.

- تنديدنا بالعنف  املعانقة التامة والتنسيق الدائم مع 
مخططات واستراتيجيات مختلف االمبرياليات العاملية...

 عىل املستوى القومي:

العربية،  للرجعيات  والتدعيم  الصريح  التحالف   -  1  
العربية  الشعوب  حساب  على  معها  الــدائــم  والتنسيق 

ومصاحلها القومية املوحدة.

ومساهمة  الفلسطينية  للثورة  خفية  محاربة   -  2  
جدية يف مخططات تصفيتها املختلفة )املوقف من ايلول 

االسود+ زيارة كولدمان…(.

العسكرية  باالستراتيجية  بــالدنــا  مصير  رهــن   -  3
االمريكية ...  

ب - اقتصاداي:

ملصالح  وتسخيره  الدولة،  جلهاز  مكشوف  استغالل   -
ومنها  ــدة،  ع بأساليب  االستعماري  الرجعي  التحالف 

والتشريعات  االقتصادية  التصاميم  تكييف  باألخص 
بهدف توسيع دائرته، وتركيز وتقوية استغالله للجماهير.

االمبريالية،  للسوق  األثمان  بأبخس  الوطن  بيع   –
وباألخص االوروبية وربط البالد مبصاحلها ومخططاتها، 
بقروض  البالد  بإغراق  مجحفة  اخلارجية  بتجارة  سواء 

جائرة تخدم أساسا مصالح النظام.

اجلديد  االســتــعــمــار  ملخطط  الــدقــيــق  التنفيذ    –
بالتوزيع الدولي للعمل وللسوق والذي “يرتك لنا ” الفالحة 

والسياحة كأسبقية.

– ال ميكن أن يدعم كل هذه اإلجراءات سوى املزيد من 
األرض  وسرقة  بنزع  سواء  وتفقيرها  اجلماهير  استغالل 
وجتميد  لألسعار  الفاحش  باالرتفاع  أو  الصغير،  للفالح 
املباشرة،  وغير  املباشرة  الضرائب  بتصاعد  او  االجـــور، 
واملقنعة،  الصريحة  البطالة  أو تفاقم  والتفنن يف تنويعها، 
بتجميد سوق العمل واقفال املعامل واملناجم جزئيا أو كليا.

أما األسباب البعيدة والرئيسية فتكمن أوال يف تصاعد 
نضاالت اجلماهير وتنامي وعيها السياسي خالل السنوات 
الطبقية  لطبيعته  نتيجة  للنظام  التام  والعجز  األخيرة، 

عن تلبية أبسط مطالبها...

الوطني اخلامس عشر لالحتاد  املؤمتر  ويف محاولة من 
الوطني لطلبة املغرب للخروج بخالصات أساسية للمرحلة 
احلالية من تاريخنا الوطني ميكن اعطاء املعالم الرئيسية 

التالية :

1 - رجوع النظام االستغاللي التبعي إلى سابق طبيعته 
السابق  من  قهرا  أكثر  وبأساليب  اجلماهير  ضد  القمعية 
من  اخلروج  خاللها  من  استطاع  التي  املفاوضات  فترة  بعد 
أزمته ولو جزئيا مبساعدة املمثلني السياسيني للبرجوازية 

املغربية.

2 -  أزمة النظام مازالت أكثر عمقا وانكشافا رغم محاولته 
الواعية لتغطيتها واخفاءها مبظاهر واستعراضات دعائية 
أزمته على مختلف  وسياسية وديبلوماسية... ومع تعميق 

األصعدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

- تكريس عزلة أحزاب االصالح عن اجلماهير، ومن   3
بطبيعته  والظريف  الفوقي  تكتلها  وانحالل  تفكك  بدء  مت 

بعد فشل الفرصة= املفاوضات.

اجلماهير  أوســع  لــدى  النضالية  القوى  تصاعد    -  4
الشعبية ومنو طاقتها واستعدادها خلوض املعارك بأطول 
أكثر تقدما مع جتاوزها  نفس وبشتى األشكال، وبشعارات 
جتذر  بدء  مت  ومن  والسياسي،  الفكري  االصالحية  خلط 
احلقيقية  لقوتها  اكتسابها  وبدء  الثوري،  الطبقي  وعيها 
ثم  والسياسي  االيــديــولــوجــي  االســتــقــالل  يف  الكامنة 
يف  وأسلوب  كخط  أو  كتنظيم  االصالحية  عن  التنظيمي 
على  للجماهير  العامة  النهضة  اطار  يف  وكذلك  املمارسة، 
تونس،  مصر،  لبنان،  )اخلليج،  العربي  الوطن  مستوى 
مع  احلقيقي  موقعها  يف  سيضعها  الــذي  الشيء  املغرب( 
القومي كإطار وحيد وفاعل، وضامن  النضال  استراتيجية 
وشعوبية  اقليمية  عن  بعيدا  لتحركها  حقيقي  الستقالل 

البورجوازية.

اكبر درس نستفيده مع اجلماهير، ومن خالل  وان   -  5
املمارسة نفسها هو ضرورة فرض استقالل سياسي وفكري 
تنظيمات  عن  الفقراء  والفالحني  للبروليتاريا  وتنظيمي 
الى  تصل  لم  البروليتاريا  دامــت  وما  االصالحية،  وخط 
هذه القناعة، والى هذا القرار ومن خالل ممارستها نفسها، 
الكثير  يف  اصالحيا  جزئيا  ذلك  مع  سيلقى  حتركها  فان 
تصريفه  من  بدال  واقعه،  يف  ومهدورا  ذيليا  جوانبه،  من 
الدميقراطية  وفرض  الوطني،  للتحرر  شاملة  معركة  يف 

الشعبية.

وما يجعلنا نأمل يف اجناز هذا الهدف غذا هو املمارسة 
اجلماهير  تخوضها  التي  والصحيحة  الصامدة  النضالية 

الكادحة اليوم."...

من 1972 إىل 2022: ماذا تغري باملغرب؟ فصيل طلبة اليسار التقدمي يعقد 

مجلسه الوطني الثاين بنجاح 



العدد : 488   6
من 22 إلى 28 دجنبر  2022

العدد ملف 

النهج الدميقراطي تخصيص ملف عددها  لقد قررت جريدة 
488 ألهم عناصر حصيلة الصراع الطبقي لسنة 2022، هذه 
السائدة  الطبقية  للكتلة  شرس  بهجوم  متيزت  التي  السنة 
)الصناعية  شرائحها  مبختلف  الرأسمالية  البرجوازية  من 
مختلف  طرف  من  واضــح  بدعم  واخلدماتية...(  والزراعية 
من  هذا  ــواه...،  األفـ تكميم  سياسة  وتشديد  الدولة  أجهزة 
الذاتي  الدفاع  تنظيمات  ضعف  ورغم  أخرى،  جهة  ومن  جهة، 

الثوري  التغيير  أدوات  غياب  وشبه  الشعبية،  اجلماهير  لدى 
للطالئع  املنظم  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب  مقدمتها  يف 
واجهت  فقد  الكادحة،  الفئات  ملختلف  املؤطر  و  البروليتارية 
وقاعدتها  املخزنية  الدولة  تغول  متنوعة  بأشكال  الضحايا 
التغيير  أدوات  بناء  بضرورة  القناعة  وتقوت  االجتماعية، 

الثوري "تحت نيران العدو".

سنة 2022: احتداد الرصاع بني جبهة االفرتاس بدعم املخزن وجبهة املقاومة بتأطري قوى التغيري

باملغرب  التبعي  الرأسمالي  للنظام  بالنسبة   2022 سنة 
فيها  عــرف  صعبة  اقــتــصــاديــة-اجــتــمــاعــيــة  ســنــة  كــانــت 
الطبقات  جل  تضررت  كما  كبيرا  تعطرا  الصناعي  النسيج 
والقطاع  الشعبية  الفئات  اســاســا  الدنيا،  االجتماعية 
وما  كورونا  جلائحة  الصحية  االزمة  مخلفات  إثر  العمالي، 
الدين  اما  صحي.  وحجر  للحدود  واغــالق  هلع  من  واكبها 
وتضرر  مرتفعة  جــد  مستويات  بلغ  فقد  للدولة  الــعــام 
مثلت  بحيث  اجلفاف  سنوات  توالي  بسبب  الفالحي  املوسم 
وضعا  املطرية،  التساقطات  نــدرة  حيث  من  السنة،  هــده 
الوضع  وازداد   . سنة   30 من   ألزيد  املغرب  يعرفه  لم  فريدا 
الرأسمالي  االقتصاد  منه  يعاني  الدي  التضخم  جراء  تأزما 
دول  اقتصاديات  على  مضاعفة  انعكاسات  له  وكانت  العاملي 

املغرب. ومنها  األطراف، 

التي  والطاقية  األولية  املواد  أسعار  الرتفاع  كان  لقد    
انعكاسات  أوكــرانــيــا  على  الــروســي  الهجوم  مــع  تفاقمت 
فاحلرب  واالجتماعية.  االقتصادية  األوضاع  على  سلبية 
ضخ  عرقلت  روسيا  على  املفروضة  االقتصادية  والعقوبات 
افريقيا  شمال  بــدول  وخاصة  العاملية،  بــاألســواق  السلع 
ارتفاع  ان  كما  وروسيا.  اوكرانيا  من  القمح  تستورد  التي 
مجحفة  شروط  مع  ترافق  والطاقية  األولية  املواد  اثمنة 
املنتوج  على  الطلب  وتقلص  القروض  طريق  عن  للتمويل 
السيارات.  وتركيب  الفالحة  ميادين  يف  خاصة  املغربي، 
املاكرو  الــتــوازنــات  على  مباشرة  سلبية  آثــار  لدلك  فكان 
نتيجة  التجاري  املــيــزان  عجز  تعمق  بحيث  اقتصادية 
وتقلصت  التضخم  وارتــفــع  الــصــادرات،  حجم  النخفاض 
عرف  الدي  االقتراض  طريق  عن  اخلزينة  متويل  إمكانيات 

التسديد. تكلفة  يف  ارتفاعا 

االقتصاد  فان  السنة،  لهده  النمو  معدل  بخصوص  اما    
املغربي عرف تباطؤا شديدا جراء عاملني اثنني هما املوسم 
عنها  نتج  مواتية  غير  مناخية  ظروف  يف  مر  الدي  الفالحي 
العامل  قنطارا.  مليون   40 يتجاوز  لم  ضعيف  جد  محصول 
اللدين  ــات  ــدم واخل الصناعة  بقطاعي  مرتبط  الــثــانــي 
العامة  اخلزينة  فاحتياجات  هكذا  ملحوظا.  تراجعا  سجال 
دوالر  مليون   164 ب  اجماال  يقدر  ارتفاعا  عرفت  للدولة 
التمويل  فيها  يعرف  ظرفية  يف  خاصة  مرتفع  جد  رقم  وهو 
البنك  دكــر  السياق  هــدا  يف  مجحفة.  شــروطــا  اخلــارجــي 
باملغرب  االقتصادي  الوضع  لتتبع  خصصه  تقرير  يف  العاملي 
لن  بحيث   2022 سنة  اقتصاديا  تباطؤا  ستعرف  البالد  ان 
الى  يتحول  قد  اجلفاف  ان  كما   3%, 1 النمو  نسبة  تتجاوز 
االقتصاد  على  واضحة  انعكاسات  له  ستكون  بنيوي  حتد 

فان  التقرير  نفس  حسب  البعيد.  ــدى  امل على  الوطني 
اجلفاف  تسبب   ،2019 مند  أي  األخيرة،  سنوات  الثالثة 
بنسبة  بتأخر  االقتصادي  املستوى  على  ترجم  تباطؤ  يف 
ادا  انــه  التقرير  يضيف  اخلـــام.   الداخلي  للناجت   6,8%
التقلبات  عوامل  من  عامل  املطرية  التساقطات  قلة  كانت 
متبوعا  يــكــون  مــا  غــالــبــا  فــاجلــفــاف  اقــتــصــاديــة،  ــرو  ــاك امل
الداخلي  الناجت  يف  النقص  بتدارك  تسمح  ممطرة  بسنوات 
األخيرة  العقود  يف  اجلفاف  سنوات  توالي  ان  غير  الفالحي، 
فما  االقتصادي.  املستوى  على  واضحة  انعكاسات  له  كانت 
املتجددة  املائية  املـــوارد  تقلصت   2020 الــى   1960 بــني 
لكل  فقط   620 قرابة  الى  مكعب  متر   2560 من  باملغرب 
ببناء  املغرب  قام  نفسها  الفترة  هده  يف  السنة.  يف  شخص 
عشرة  املياه  تخزين  إمكانيات  من  رفع  ما  كبيرا  سدا   120
املائي  املــخــزون  انــخــفــاض  مــن  مينع  لــم  ــك  دل لكن  مـــرات، 
املاء  كميات  احلالية  السنة  ففي  الوطني.  املستوى  على 
ما  االجمالي  تخزينها  قدرة  من   33% تتعدى  لم  بالسدود 
يوضح  الوضع  هدا  البحر.  ماء  لتحلية  للجوء  بالدولة  دفع 
مياه  وجتميع  السدود  بناء  من  التقنية  احللول  ان  بجال 
سياستها  مراجعة  الدولة  على  وتفرض  مجدية  غير  املطر 
عوض  الغذائي  األمن  لتوفير  السدود  بتوظيف  الفالحية 
مياه  وتسخير  الصغار  الفالحني  من  األراضي  انتزاع  اعتماد 
الفواكه  من  االمبريالية  األسواق  حاجيات  لتلبية  السدود 

واخلضروات.

التي  النقدية  الصرامة  تشديد  يطبعه  دولي  سياق  يف    
التضحم،  احتواء  بهدف  الدولي  النقد  صندوق  اعتمدها 
بخصوص  تنبؤاته  عن  الصندوق  هدا  تراجع  الى  إضافة 
يف  ــد  أك بحيث   2022 لسنة  الــعــاملــي  االقــتــصــادي  النمو 
االقتصاد  منو  معدل  ان  الظرفية  حــول  األخير  تقريره 
يعد  3,2، فدلك  الى  نقطة   0,4 بني  ما  يتعدى  لن  العاملي 
كلية  اقتصاده  اندمج  الدي  للمغرب  بالنسبة  شؤم  ندير 
عانت  الكبرى  الــدول  اقتصادات  فكل  العاملية.  السوق  يف 
الطاقة  الزمة  نتيجة  تفاقما  وضعها  وازداد  التضحم  من 
والبترول  الغاز  ثمن  ارتفاع  انعكس  وقد  هدا  واحملروقات، 
قدرتهم  عــلــى  الفــت  بشكل  وأثـــر  املــغــاربــة  جــيــوب  عــلــى 
افالس  يف  تسبب  ما  واالستهالك  الطلب  من  وحد  الشرائية 

واملتوسطة. الصغرى  الشركات  من  العديد 

على  السائد  بالوضع  كثيرا  تأثر  املغربي  االقتصاد  ان 
 2022 فسنة  األسعار،  ارتفاع  فبخصوص  العاملي،  املستوى 
مستوى  وهو   5,5% الى  املتوسط  يف  يصل  تضخما  عرفت 
على  مــبــاشــرة  آثـــار  لــه  وكــانــت   1985 مند  مسبوق  غير 

فزيادة  املغربية.  للعائالت  الشرائية  القدرة  وعلى  اإلنتاج 
فقد  واملتوسطة،  الصغرى  الشركات  من  عدد  افالس  على 
سبيل  على  منها  بكاملها  اقتصادية  قطاعات  الركود  أصاب 
مزمن  ركود  من  عانا  الدي  العمومية  االشغال  قطاع  املثال 
شهر  أواخــر   7,15% ب  االسمنت  مبيعات  معه  انخفضت 
هده  املــركــبــة  االزمـــة  انعكاسات  الــســنــة.  ــده  ه مــن  غشت 
ارتفاعا  عرف  الــدي  االجتماعي  املجال  يف  أكثر  اتضحت 
يخلق  ال  املغربي  فاالقتصاد  املعطلني،  صفوف  يف  مهوال 
الداخلية  ــوزارة  ل جلها  تخصص  قليلة  شغل  مناصب  اال 
سكانها  عــدد  يبلغ  ــة  دول ويف  بالشغل  فعالقة  ــاع.  ــدف وال
فقط  منهم  نسمة  فمليون  نسمة،  مليون   36 يفوق  مــا 
بالقطاع  يشتغل  آخر  مليون  اخلاص،  بالقطاع  أجراء  هم 
املشابهة،  والقطاعات  واألمــن  بالدفاع  نصفهم  العمومي، 
مليون  و2,3  املهيكل  الغير  بالقطاع  يعملون  ماليني  ثالثة 
مهنا  يحترفون  مليون   3,4 و  االسرية  الرعاية  كمقدمي 

وغيره. كالفراشة  بسيطة 

من  كثيرا  تــضــررت  الــتــي  العمومية  الــقــطــاعــات  مــن    
وازدادت  املتعاقبة  للحكومات  الالشعبية  الــســيــاســات 
التعليم  ياتي  احلالية  املركبة  االزمة  جراء  تعقيدا  أوضاعها 
العمومية  الصحة  قطاع  يليه  األولى،  املرتبة  يف  العمومي 
يومي  شــبــه  بشكل  يــعــرف  والــشــارع  ــان  زمـ فمند  لــدلــك 
القطاعني  لهدين  املنتمني  املوظفني  فئات  احتجاجات 
امــالءات  تطبيق  جــراء  حقوقهم  على  االجهاز  مت  اللدين 
ال  انــه  بالدكر  واجلدير  املانحة.  الدولية  املالية  املراكز 
األوكرانية-الروسية  احلرب  او  اجلفاف  وال  الصحية  االزمة 
الدي  االجتماعي  لالحتقان  احلقيقية  األسباب  ميثلون  ال 
السريع  التفقير  مسلسل  الن  دلــك  اليوم  باملغرب  يسود 
التقومي  برنامج  تطبيق  مند  ــدأ  ب املتوسطة  للطبقات 
الدين  والــكــادحــني  العمال  امــا   )1983-1993( الهيكلي 
من  االمل  فقدوا  فقد  لالستغالل  يومي  بشكل  يتعرضون 
والبلطرة ودلك جراء تطبيق سياسات  التهميش  اخلروج من 
عميلة  بورجوازية  طبقة  طرف  من  وطنية  وال  شعبية  ال 
انتهاز  من  تتورع  فال  والسلطة  املــال  بني  زاوجــت  وفاسدة 
الطائلة  األربــاح  لتحقيق  ــات،  االزم فيها  مبا  الفرص،  كل 
االجراء  املغاربة،  غضب  ملواجهة  فتلجأ  هيمنتها  ولتعزيز 
املهمشة  والقرى  املــدن  ضواحي  ساكني  والكادحني  منهم 
لتوظيف  املــزريــة،  أوضاعهم  على  احتجاجا  املنتفضني 

السجون. يف  بهم  الزج  و  والقمع  احلصار  و  الترهيب 

احلسني بوتبغى

حصيلة سنة 2022 : استمرار املقاومة الشعبية

يف مواجهة انعكاسات ازمة النظام الرأساميل التبعي
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مــن طــرف  قــمــعــي  ــر  ــث أك بــهــجــوم   2022 ــزت ســنــة  ــي مت
الرأسمالية  البرجوازية  الفئات  ومختلف  املخزنية  الدولة 
)الصناعية، الزراعية، اخلدامتية...(، هذا من جهة، ومتيزت 
الدفاع  أدوات  بناء  وإرادة  امليدانية  باملقاومة  ثانية  جهة  من 
احلزب  بناء  مقمتها  يف  الثوري  التغيير  وأدوات  عامة  الذاتي 
الكادحني  لعموم  واملنظم  املؤطر  العاملة  للطبقة  املستقل 
للنهج  اخلامس  املؤمتر  مقررات  )راجــع  خاصة.  والكادحات 
الدمقراطي  النهج  ــزب  ح ــى  ال ــول  حت الـــذي  الــدميــقــراطــي 

العمالي((

1 - سنة القمع والهنب ابمتياز

النهج  مــنــع  مــحــاولــة  الـــســـيـــاســـي:  ــمــســتــوى  ال عــلــى   -
مقررا  كــان  ــذي  ال اخلامس  مؤمتره  عقد  من  الدميقراطي 
حتويله الى النهج الدميقراطي العمالي يف إطار سيرورة بناء 
متيزت  العدو".  نيران  "حتت  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب 
كذلك السنة بحرمان فروع النهج من وصوالت اإليداع ومنعها 

من استغالل القاعات العمومية...

-  سياسة االعتقال وتكميم االفواه: عشرات أبناء الريف 
سنوات   6 ب  الراضي  عمر  الصحفي  على  احلكم  الزنازين،  يف 
5 سنوات نافذة،  نافذة، وعلى الصحفي سليمان الريسوني ب 
احملامي  وعلى  ســنــوات،   3 ب  العلمي  سعيدة  املــدونــة  وعلى 
نافذة )يف إطار تصفية  3 سنوات  ووزير سابق محمد زيان ب 

احلسابات دخل األوساط املخزنية( والالئحة طويلة... 

أكبر  العاملة  الطبقة  تبقى  النقابي:  مستوى  على   -
اجلاد  النقابي  العمل  محاربة   :2022 سنة  خــالل  ضحية 
باجلنوب...(،   COPAG كوباك  الفالحية  التعاونية  )عمال 
)سيكوم  به  املعمول  القانون  خــارج  اإلنتاج  وحــدات  اغــالق 

مبكناس...(، متابعات قضائية )منجم زملو ببوعنان...( ...

األراضي  تفويت  من  املزيد  الفالحي:  المستوى  على    -
عائلة  )حالة  بكاملها  عائالت  وتشريد  وللمقربني  لألعيان 
أراضي  على  الصهاينة  استيالء  احملمدية(،  بإقليم  سرحان 
تافاللت- )جهة  حقيقية  مستعمرات  الى  لتحويلها  شاسعة 

درعة، اجلنوب، األطلس...( ...  

اجلمعية  منع  محاولة  الــحــقــوقــي:  مــســتــوى  عــلــى   -
عشرة،  الثالث  مؤمترها  عقد  من  االنسان  حلقوق  املغربية 
رفض تسليم حوالي 80 فرع وصوالت اإليداع، منعها وحرمانها 
من استعمال القاعات العمومية ومن تنظيم مخيمات لشبابها 

يف املؤسسات العمومية كما جرت به العادة قبل 2011... 

- على المستوى االجتماعي: ارتفاع أسعار جل البضائع، 
اجلماهير  طرف  من  املستهلكة  األساسية  املواد  مقدمتها  يف 
الشعبية )الزيت، احلليب...(، توسيع دائرة الهشاشة والفقر، 

ومن  الشهادات  حاملي  من  واملعطالت،  املعطلني  أعداد  ارتفاع 
"العشوائي"  السكن  محاربة  استراتيجية  فشل  حاملها،  غير 
نحو  الهجرة  استمرار  الصفيحية،  الكاريانات  على  والقضاء 
اللوبيات  مختلف  ــرف  ط مــن  األراضـــي  نهب  نتيجة  املــدن 

واملضاربني، ونتيجة اجلفاف الهيكلي... 

2 - املقاومة الشعبية

النهج  ــزب  حـ شــكــل  ــيـــاســـي:  الـــسـ الـــمـــســـتـــوى  عـــلـــى   -
طليعة  وبعده،  اخلامس  املؤمتر  قبل  العمالي  الدميقراطي 
أهم  أنشطة...من  وقــفــات،  بيانات،  السياسية:  املواجهة 
2022 أمام وزارة الداخلية التي  18 يوليوز  التحديات، وقفة 
صفوف  يف  إصابات  عنها  نتج  القمعية  القوات  فيها  تدخلت 
مؤمتره  عقد  من  الدميقراطي  النهج  منع  احملتجني...ورغم 
يف  بنجاح  املؤمتر  هذا  عقد  من  متكن  فقد  عمومية  قاعة  يف 

قاعة نادي احملامني...

التطبيع"  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  "اجلبهة  نظمت 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  ضد  ووقفات  أنشطة  عــدة 

الغاشم.

- على المستوى النقابي: رغم التشتت النقابي، وغياب 
غياب  ويف  واحمللي،  والقطاعي  واجلهوي  الوطني  التضامن 
النضاالت  مختلف  لتأطير  العاملة  للطبقة  املستقل  احلزب 
لتصب يف نهر التغيير الثوري، فقد واجهت ضحايا البرجوازية 
باعتصامات،  بوقفات،  الــبــاطــرون  ممــارســات  الرأسمالية 
الفالحي  القطاع  وعامالت  عمال  حاالت  بطولية:  بإضرابات 
النسيج  قطاع  بطنجة،  الصناعي  القطاع  باها،  أيت  بشتوكة 
للتعليم-التوجه  الوطنية  اجلامعة  مبــكــنــاس...عــقــدت 
الدميقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية 
الدميقراطية للشغل مؤمترهما بنجاح، مما ساعد على إجناح 

محطات نضالية مشتركة لنساء ورجال التعليم.

- ان االضراب العام والتظاهر يف شوارع الرباط الذي قامت 
بها اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي التابع لالحتاد املغربي 
مع  وفــالحــات  فالحون  )حضور  نوعيا  مهم  حلــدث  للشغل 

العمال الزراعيني من مختلف مناطق املغرب(.

- على المستوى الفالحي: رغم ضعف التأطير النقابي 
هجوم  أمام  املقاومة  اشكال  بعض  نالحظ  فإننا  والسياسي، 
ناهبي األراضي املدعمني من طرف الدولة. لقد شكل اجلفاف 
الصغار  الفالحني  أراضي وماشية  فرصة لهم لالستحواذ على 

بأثمنة بخيسة.

لقد متكن النهج الدميقراطي العمالي وبتنسيق مع القطاع 
النقابة  فرعي  خلق  من  للشغل  املغربي  لالحتاد  الفالحي 
سهل  مما  وبنسليمان،  احملمدية  بباديتي  للفالحني  الوطنية 

دجنبر   8 مظاهرة  يف  املنطقتني  وفالحي  فالحات  مشاركة 
2022 بالرباط.

إعالمية  معركة  بعد   : الــحــقــوقــي  الــمــســتــوى  عــلــى   -
حلقوق  املغربية  اجلمعية  متكنت  مــريــرة،  واحتجاجية 
التابع  13يف مركب بوزنيقة  االنسان من فرض عقد مؤمترها 
لوزارة الشبيبة والرياضة، املؤمتر الذي عرف جناحا مهما كما 

وكيفا.

اجلــادة  مكوناتها  مبختلف  احلقوقية  احلــركــة  تابعت 
كما  إيجابية  مواقف  منها  واتخذت  اخلروقات  من  العديد 

نظمت وقفات بالرباط.

 2022 سنة  عــرفــت  االجــتــمــاعــي:  الــمــســتــوى  عــلــى   -
محطات نضالية مهمة.

فبعد منع مسيرة يونيو التي قررتها "اجلبهة االجتماعية 
املغربية"، نظمت هذه األخيرة مسيرة ناجحة كما وكيفا يوم 

األحد 4 دجنبر 2022. 

االحتجاجية/ املسيرات  من  العديد   2022 سنة  عرفت 
التعاقد املشؤوم، كما  التعليم، ضحايا  املطلبية لنساء ورجال 
الذين  النظافة  وعمال  لعامالت  واحتجاجات  وقفات  عرفت 
)خنيفرة،  الدولة  مؤسسات  مع  التعاقد  إطار  يف  يشتغلون 

خريبكة، الشرق...(.

عرفت بعض املناطق )الدار البيضاء، احملمدية...( وقفات 
ــراغ  االف سياسة  ضحايا  تنظيم  من  احتجاجية/مطلبية 
فرعي  ومناضالت  مناضلو  لعب  وقــد  والتشريد...  والهدم 
اجلمعية املغربية حلقوق االنسان وفرعي النهج الدميقراطي 

بالبرنوصي واحملمدية دورا إيجابيا تضامنا ودعما.

الشغل ويف  البطالة، أصبح احلق يف  إطار تفاقم ظاهرة  يف 
العيش الكرمي شبه منعدم باستثناء حالة بعض "احملظوظني" 
نظمت  واحملسوبية...(،   والرشوة  التدخالت،  نتيجة  )أغلبها 
باملغرب"  املعطلني  الشهادات  حلمالت  الوطنية  "اجلمعية 
مسيرات  عــدة  )تالسينت...(  احمللية  التنسيقيات  وبعض 

ووقفات مطلبية/احتجاجية وجهت يف معظمها بالقمع.

"السياسي/الفكري" فقد  والتناحر  النقابي،  التشتت  رغم 
عرفت اجلامعات املغربية نضاالت محلية مهمة )فاس، وجدة، 

تطوان، القنيطرة، اجلديدة....(.

الباطرونا  تغول  ــام  أم كالتالي:  اخلالصة  تركيز  ميكن 
سيادة  أمام  املخزنية،  دولة  بحماية  الكبار  األراضي  ومالكي 
الذاتي  الدفاع  تنظيمات  تشييد  عن  بديل  ال  االستبداد، 
املنظم  العاملة  الطبقة  حــزب  وبناء  الشعبية،  للجماهير 

للطالئع العمالية و املؤطر ملختلف الطبقات الكادحة.  

عنارص من حصيلة الرصاع الطبقي باملغرب سنة 2022
علي فقير 

سيكوميك  شركة  داخــل  كعامالت  السنة  هــذه  نضالنا  إن 
من  مجموعة  حول  املطلبي  النضال  مسألة  من  حتول  مبكناس، 
املكاسب املادية واالجتماعية )األجر واستئناف العمل وتسوية 
إلى  ومستحقة،  مشروعة  مطالب  وهي  االجتماعي(  الضمان 
النضال من أجل الكرامة ورفع احلگرة التي نرزح حتت نيرها.. 

تنكر  ــبــاطــرون  وال الــشــركــة  إدارة  ألن  ــالم؟  ــك ال ــذا  ه ملـــاذا 
الوحدة  هذه  داخل  قضيناها  التي  الطوال  االستغالل  لسنوات 
أن  وِعـــوض  العمل.  مــن  سنة   40 قضى  مــن  منا  الصناعية. 
كالتعويض  احلقوق  من  مجموعة  وضمان  بتقاعده  يتمتع 
مزمنة  أمراض  جنى  معظمنا  وأن  الصحية-خصوصا  والتغطية 
لنا  ان يعترفوا  الطوال، عوض  - مترتبة من شروط االستغالل 
الشارع.  إلى  بنا  القوا  رساميلهم،  تنمية  أجل  من  مبجهوداتنا 

االجتماعية.  مستحقاتنا  من  التخلص  أجل  من  ونــاوروا  بل 
للباطرونا  مساعدة  الدولة  منحت   2016 فقبل  هذا،  من  أكثر 
باملاليني من أجل تسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان 
الشهادة  بداية  يف  وقلُت  وتبخرت.  اختفت  لكنها  االجتماعي، 
املغربية عوض  الدولة  ان نضالنا هو كذلك ضد احلگرة، ألن 
تغول  لردع  القانونية  وسلطتها  صالحياتها  ومتارس  تتدخل  ان 
اسلوب  ممارسة  إلى  األخير  يف  جلأت  الباطرون،  هذا  وجشع 
التهديد اجتاهنا، يف شخص عامل اإلقليم، من أجل ثنينا عن 
يف  توصل  النقابي  مكتبنا  وأن  خصوصا  االحتجاج،  يف  حقنا 
رسمية  جهات  عدة  وحضره  حوار،  إطار  يف  اتفاق  إلى  ماي  شهر 
مبوجبه  يتم  العمال،  وممثلي  والنقابة  والباطرونا  الدولة  من 
)احلوار( االلتزام بثالث نقاط: استمرار الشغل وصرف األجور 

نضالنا  واستمر  االجتماعي.  الضمان  وتسوية  املستحقة 
األنشطة  بعض  مبمارسة  الصمود  تدبير  واخترنا  وصمودنا 
وعي  بفضل  وحدتنا  على  وحافظنا  املعتصم،  داخل  التجارية 
وعلى  واحلقوقية  السياسية  اإلطارات  ودعم  والعمال  العامالت 
حلقوق  املغربية  واجلمعية  العمالي  الدميقراطي  النهج  رأسها 
مواصلة  على  وإصرار  عزم  كلنا  إننا  أقول  األخير  ويف  اإلنسان. 
منقوصة.  غير  مطالبنا  كل  حتقيق  حتى  والصمود  النضال 

وليس لنا خيار آخر: إما ننتصر أو ننتصر.

الــرأســمــالــي  االفـــتـــراس  ضــحــايــا  ــعــامــالت  ال إحـــدى  غ:  أ. 
بسيكوميك. 

العاملة أ.غ بسيكوم

سنة 2022: سنة الصمود واملقاومة عند عامالت رشكة "سيكوميك"
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قرار بناء النهج الدميقراطي العاميل

 كحزب مستقل للطبقة العاملة: تحدي تاريخي
يوليوز  و24  و23   22 أيام  اخلامس  الوطني  مؤمتره  العمالي  الدميقراطي  النهج  عقد 
كضرورة  العاملة،  للطبقة  املستقل  احلزب  بناء  أجل  من  األمــام  »إلى  شعار  حتت   2022
العاملة  الطبقة  حزب  عن  إلعالن  وقررا  واالشتراكية"،  والدميقراطية  الوطني  للتحرر 
الدميقراطي  النهج  "حزب  إلى  الدميقراطي"  النهج  "حزب  إسم  وتعديل  الكادحني  وعموم 
للتشويش  املؤمتر  طريق  يف  وضعه  النظام  حاول  الذي  واملنع  التضييق  ورغم  العمالي". 
ويناسب  مرضي  بشكل  املؤمتر  وجنح  انتصرت،  والتحدي  الصمود  إرادة  لكن  واالفشال. 
التي  العراقيل  كل  احلــزب  استنكر  واذ  للمناضلني/ت.  النضالية  واألهـــداف  الطموح 
ويف  العمومية  القاعات  يف  اخلامس  الوطني  املؤمتر  بعقد  مطلبه  جتاه  الدولة  مارستها 
جتاه  القمع  قوات  به  قامت  الذي  يوليوز2022   18 ليوم  الشرس  القمع  وادان  جيدة  شروط 
من  للعديد  جسدية  اعطاب  عن  أسفر  والذي  الداخلية  وزارة  أمام  تنظيمها  املقررة  الوقفة 

يلي:  ما  اخلتامي  بيانه  يف  جاء  ما  اهم  ومن  والرفاق.  الرفيقات 
من  وخاصة  والتسلط،  االستبداد  ضد  النضال  تصعيد  املناضلة  القوى  بكل  يهيب   ..."
التنظيم  )حرية  الدميقراطية  احلريات  احترام  وفرض  الصحية  الطوارئ  حالة  رفع  أجل 
ويف  السياسيني  املعتقلني  جميع  ســراح  ــالق  وإط اإلنــســان  وحقوق  والتظاهر…(  ــرأي  وال
ومن  املخزني،  القمع  ضحايا  من  وغيرهم  الرأي  ومعتقلو  الريف  حراك  معتقلو  مقدمتهم 
ضد  العاملة  الطبقة  نضاالت  ويحيي  االجتماعية؛  اخلدمات  وتصفية  للغالء  التصدي  أجل 
النقابية  احلريات  وانتهاك  النقابي  العمل  على  والتضييق  الشغل  وهشاشة  التسريحات 
يحيي  كما  واألثمان؛.......  لألجور  املتحرك  السلم  وتطبيق  األجور  يف  الزيادة  أجل  ومن 
الالئق  والسكن  والشغل  الصحة  يف  احلق  أجل  من  الشعبية  االحتجاجية  احلركات  كل 
ويدين  الشعبية........  للطبقات  أصال  املتدهورة  الشرائية  القدرة  وضرب  الغالء  وضد 
امليادين  مختلف  إلى  وتوسعه  الصهيوني  الكيان  مع  الرسمي  التطبيع  تسارع  جديد  من 

إلى  املغربي  الشعب  ويدعو  والثقافية،  واألمنية  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
الدولة  مؤسسات  وصهينة  املغربي،  املجتمع  اختراق  الصهيوني  الكيان  محاوالت  مواجهة 
نضال  عاليا  ويحيي  ممارسته....  أشكال  كل  وجترمي  التطبيع  بإسقاط  ويطالب  املغربية، 
ومن  والرجعية  والصهيونية  الغربية  االمبريالية  ضد  واملغاربية  العربية  املنطقة  شعوب 
لإمبريالية  املعادية  القوى  بكل  ويهيب  واالشتراكية؛  والدميقراطية  الوطني  التحرر  أجل 

امللعون. الثالوث  هذا  ضد  الصفوف  رص  والرجعية  والصهيونية  الغربية 
من  فلسطني  حترير  أجل  من  نضاله  يف  الفلسطيني  الشعب  مع  التام  تضامنه  عن  يعبر   •
الفلسطيني  التراب  كامل  على  العلمانية  الدميقراطية  الدولة  وبناء  البحر  إلى  النهر 
النهب  يدين  كما  وطنية.....  قضية  الفلسطينية  القضية  ويعتبر  القدس  وعاصمتها 
طرف  من  خاصة  العاملة،  لطبقاتها  املكثف  واالستغالل  األفريقية  القارة  خليرات  البشع 
الوطني  التحرر  أجل  من  اإلفريقية  الشعوب  نضال  عاليا  ويحيي  وعمالئها،  االمبريالية 
الفلسطيني  الشعب  يبدعها  التي  املقاومة  أنواع  كل  عاليا  ويحيي  ويعتز  والدميقراطي 
واالسيرات،  األســرى  حترير  أجل  من  النضال  إلى  العالم  يف  احلية  الضمائر  كل  ويدعو 
الشعوب.....كما  حقوق  لضرب  تسعى  التي  االمريكية  االمبريالية  السياسات  ويدين   ...
االستقاللية  من  هامشا  للدول  يوفر  قد  الذي  األقطاب  متعدد  عالم  بروز  تسارع  يسجل 
الثورية  الشيوعية  أحزابها  بقيادة  العاملة  والطبقة  الشعوب  أمام  إيجابية  وشروطا 
هيمنة  تصفية  الــى  الهادف  الرأسمالية  للمنظومة  احلقيقي  النقيض  القطب  لبناء 
ونهب  احلــروب  انتشار  عن  األساسي  املسؤول  واملفترس  الريعي  الغربي  املالي  الرأسمال 
التي  املتوحشة  اللبرالية  السياسات  وفرض  للبيئة  املتسارع  والتدمير  الطبيعية  اخليرات 
سكان  وغالبية  املعمور  من  شاسعة  مناطق  على  الطبقية،  الفوارق  وتعمق  الفقر  تنشر 

العالم...."

 ،25  ،24 أيام  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  للجمعية  عشر  الثالث  الوطني  املؤمتر  انعقد 
اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  يف  احلق  حلماية  "معا  شعار  حتت  ببوزنيقة،  يونيو2022   26
أهمية  الذي يؤكد  الشعار  والعدالة االجتماعية"؛ وهو  واملساواة  والكرامة  من أجل احلرية 
احلصار  لصد  الصفوف  ورص  الدميقراطية،  إقرار  أجل  من  الوحدوي  العمل  يف  االستمرار 
نقدم  اإلنسان...و  حقوق  عن  واملدافعني  املدافعات  على  املسلط  والتشهير  والقمع  املمنهج 
املنطقة  يف  اإلنسان  حقوق  أوضاع  ان   ..." يلي:  كما  اخلتامي   بيانه  من  مقتطفات   بعض 
زمام  على  االستبداد  قــوى  استحواذ  بفعل  مطردا،  تراجعا  تعرف  والعربية  املغاربية 
ضرورة  على  يؤكد  الصهيوني...واملؤمتر  والكيان  اإلمبريالية  القوي  من  مدعومة  األمور 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  مصيره  تقرير  يف  وإرادته  املغربي  الشعب  حق  احترام 
الصحراء،  حول  النزاع  استمرار  من  استيائه  عن  التعبير  يجدد  فإنه   ... والبيئي  والثقايف 
الدولة  سكوت  استمرار  يستنكر  و  ومآس  ضحايا  من  عنه  نتج  ما  مع  السنني  عشرات  منذ 
باسترجاعها،  املطالبة  يف  وتهاونها  الشمالية،  واجلزر  ومليلية  لسبتة  اسبانيا  احتالل  عن 
الوقت  نفس  يف  مؤكدا   ، للمغرب....  وإرجاعها  حتريرها  على  العمل  ضرورة  على  ويشدد 
والتصدي  الصحراء،  يف  للنزاع  والفوري  الدميقراطي  احلل  بشأن  اجلمعية  موقف  على 

النزاع مهما كان مصدرها.... الناجتة عن  لكافة االنتهاكات 

2020 عن تطبيع عالقتها  ... إن املؤمتر يدين إعالن الدولة املغربية يوم عاشر دجنبر 
االتفاقيات  من  العديد  وعقد  الصهيوني،  الكيان  مع  ورسمي  علني  بشكل  الباب  وفتح   ،
العسكرية  املخططات  يف  فأكثر  أكثر  بالدنا  لدمج  واالقتصادية  واألمنية  العسكرية 
والتراجع  التطبيع  بإسقاط  يطالب  فإنه  الصهيونية...  وصنيعتها  األمريكية  اإلمبريالية 

الصهيوني...... الكيان  مع  االتفاقات  عن 

يرسخ  ومضمونا،  شكال  علماني  دميقراطي  دستور  إقرار  ضرورة  على  املؤمتريؤكد  إن   ...
والتضامن...  والسلم  والعدالة  واملساواة  والكرامة  احلرية  مقدمتها  ويف  اإلنسانية  القيم 
وصاحب  السلط  كل  ومصدر  أســاس  الشعب  من  جتعل  التي  الشعبية،  السيادة  ويرسي 
باملساواة  صراحة  ويقر  الدولة،  عن  وللدين  للسلط  حقيقي  فصل  على  وينص  السيادة، 

والنساء... الرجال  التامة بني 

الهيئة  بتشكيل  يطالب  اإلنسان،  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  مبلف  يتصل  وفيما   ...
املستقلة للحقيقة، لكشف احلقيقة عن كافة االنتهاكات اجلسيمة، وضمنها ملفات ضحايا 

املصير...... ومجهولي  القسري  االختفاء 

كل  سراح  إطالق  بدون  يحدث  أن  ميكن  ال  سياسي  انفراج  أي  ان  على  كذلك  ...يؤكد   .
الرأي...... ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني 

... كما يطالب برفع احلصار عن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان والوقف الفوري لكل 
وإزالة  العمومي،  الدعم  من  واالستفادة  والتجمع  التنظيم  يف  حقها  تطال  التي  االنتهاكات 
جميع العراقيل أمام احلق يف التنظيم وممارسة النشاط السياسي واجلمعوي والنقابي....

يسجل  املؤمتر  فإن  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  ...وبشأن   
يف  الهشاشة  وتعميق  الشغلية،  احلقوق  على  اإلجهاز  استمرار  الشغل  يف  احلق  بخصوص 
العمالية  احلقوق  باحترام  ويطالب  عالتها،  على  الشغل  ملدونة  السافر  واخلرق  الشغل... 
النقابي... املعرقلة للحق يف اإلضراب والعمل  املقتضيات  وإلغاء كل   ... النقابية،  واحلريات 

التخلي  و  العمومية...  املدرسة  الدولة يف تخريب  بتمادي  للتعليم،  بالنسبة  ويندد   ....
املؤمتر  يطالب  هذا  ولكل   .... للجميع  الصحة  يف  احلق  ضمان  يف  األساسية  مسؤوليتها  عن 
متطلبات  واملواطنني  املواطنات  جلميع  توفر  واجتماعية  اقتصادية  سياسات  باعتماد 
الالئق  والسكن  اجليد  التعليم  يف  باحلق  ومتتعهم  كرامتهم،  لصيانة  الضرورية  العيش 

املجانية.... الصحية  واخلدمات 

كافة  يف  والرجل  املرأة  بني  املساواة  حتقيق  عن  بعيدة  زالت  ال  بالدنا  أن  يسجل  ...كما 
القانونية  الترسانة  مبالءمة  ويطالب  والسياسية....  املدنية  احلقوق  فيها  مبا  املجاالت 

الشاملة ملدونة األسرة... واملراجعة  الدولية....  املغرب  التزامات  الوطنية مع 

دولته  وبناء  مصيره،  تقرير  يف  الفلسطيني  الشعب  حق  باحترام  مطالبه  ويجدد   ...
املستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس، وحق الالجئني يف العودة، وإسقاط التطبيع 
التقدمية  احلركة  نضاالت  كل  ...ويحيي  الصهيوني،  الكيان  مع  العالقات  جميع  وقطع 

واحلقوقية يف الدول املغاربية والسودان وباقي دول العالم...

والتعاون  الوحدة  املزيد من  إلى  الدميقراطيني، نساء ورجاال،  الفاعلني  ... ويدعو كافة 
احلقوقية  للحركة  احلقيقية  ــداف  األه وحتقيق  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  أجل  من 

الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان...." إلى مغرب  الطامحة 

انعقاد مؤمتر الجمعية املغربية لحقوق االنسان،
انتصار عىل القوى املعادية للحرية والكرامة
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امللف

ــي  ــن ــوط ــد املـــؤمتـــر ال ــق ــع ن
ــر لــلــنــقــابــة الــوطــنــيــة  ــاش ــع ال
لواء  حتت  املنضوية  للتعليم 
الدميقراطية  الكونفدرالية 
 22 و   21 و   20 أيـــام:  للشغل 

2022 ببوزنيقة مــــاي 
درب  "عـــلـــى  شـــعـــار  ــت  حتـ
الدميقراطي  والنضال  الوفاء 
عن  الـــدفـــاع  يف  ــرون  ــم ــت ــس م
املدرسة العمومية وعن مطالب 
وحقوقها  التعليمية  الشغيلة 
يف  جــاء  ممــا  و  ومكتسباتها"، 

بيانه:
ــســتــوى الــدولــي،  ــى امل ــل "ع
ُتــســجــل الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
النيوليبرالية  تغول  للتعليم 
على  وإجـــهـــازهـــا  املــتــوحــشــة 
ــوق الـــــــدول الــنــامــيــة،  ــقـ حـ
ــا،  ــهـ ــدراتـ ــقـ ــا ومـ ــهـ ــراتـ ــيـ وخـ
الدولية  السياسة  يف  وحتكمها 
الشركات  لصالح  واقتصادياتها 
وعوملة  اجلنسيات،  متعددة 

الرقمية... الديكتاتورية 
اإلقليمي،  املــســتــوى  عــلــى 
يعرف الوضع العربي تراجعات 
ــتـــالالت لــصــالــح داعــمــي  واخـ
املــشــروع اإلمــبــريــالــي املــعــادي 
التحرري  الوطني  للمشروع 

الفلسطيني...
ــوى الــوطــنــي،  ــت ــس عــلــى امل
ــنــقــابــة الــوطــنــيــة  تــســجــل ال
الــنــظــام  ــرار  ــم ــت اس للتعليم، 
تشبثه  يف  املغربي  السياسي 
ــت الــبــنــيــة املــخــزنــيــة  ــواب ــث ب
مجتمع  وتــرســيــخ  الــعــتــيــقــة، 
التحكم  على  القائم  الــدولــة 
املال  بني  واجلمع  واالستبداد 
للتبعية  واالنصياع  والسلطة، 
اإلمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة 
ــال  ــك ــة وإجـــهـــاض أش ــي ــامل ــع ال
هذا  ويف  واملمانعة....  احَلــراك 
 20 َحــراك  نستحضر  السياق 
وجرادة  الريف  وحراك  فبراير 
ــاج، وكل  ــاط احل وزاكـــورة وأوط
السلمي،  االحــتــجــاج  أشــكــال 
ــي واجــهــتــهــا الـــدولـــة، يف  ــت وال
بقمع  احلقوقية،  ــردة  ال إطــار 
االحتجاجات ومنعها، واللجوء 
واحملاكمات  االعــتــقــاالت  ــى  إل
ــت املـــنـــاضـــلـــني  ــ ــال ــ ــي ط ــ ــت ــ ال
والـــصـــحـــفـــيـــني واملــــدونــــني، 

واألساتذة…،
التعليمي،  املستوى  وعلى 
يشكل  مازال  التعليم  أن  تعتبر 
ــراع الــتــاريــخــي  ــص ــل مــجــاال ل
ــروع  ــ ــش ــ ــني امل ــ املــــتــــواصــــل بـ
املــخــزنــي واملـــشـــروع الــوطــنــي 

إصــرار  بسبب  الدميوقراطي 
مخططاتها  أجرأة  على  الدولة 
قــضــايــا  يف  الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
مستقبل  متــس  استراتيجية 
العمومية  واملــدرســة  التعليم 
ــع  ــي ــل ــس ــت ــة وال ــصـ ــوصـ ــاخلـ كـ
عن  فضال  واملجانية  والتعاقد 
سبيل  على  التربوي  التطبيع 
قضية  إن  احلصر....  ال  املثال 
تاريخيا  مسارا  عرفت  التعليم 
”إصالحات”  بتوالي  معطوبا 
لم متس جوهر تنمية اإلنسان 
فكرا، وعقال، وقيما، واندماجا، 
ــل كـــرســـت الـــطـــبـــقـــيـــة...  ــ ب
وزكـــــى ذلــــك االخـــتـــيـــاراُت 
على  القائمة  البيداغوجية 
ــة والــفــكــر  ــوي ــن ــق ــت تــثــمــني ال
من  واملستنسخة  التجزيئي، 
ــوق واملــقــاولــة.  ــس تــوجــهــات ال
ــدرج هـــذه االخــتــيــارات  ــنـ وتـ
لتفكيك  الدولة  مخطط  ضمن 
حق  وضرب  العمومية،  املدرسة 
وأبنائه  املغربي  الشعب  بنات 
دميوقراطي  عمومي  تعليم  يف 
ــي، مــجــانــي وجــيــد،  ــ ــداث ــ ح
ــراءات  اإلجـ مــن  ترسانة  عبر 
الرؤية  يف  الــواردة  التخريبية 
نصت  والــتــي  االستراتيجية 
رأسها  على  عدة  قوانني  عليها 

القانون اإلطار17-51...
ــي  ــنـ ــوطـ الـ املـــــؤمتـــــر  إن 
ــر لــلــنــقــابــة الــوطــنــيــة  ــاش ــع ال
لواء  حتت  املنضوية  للتعليم 
الدميقراطية  الكونفدرالية 
مساندته  يــعــلــن  ــلــشــغــل...  ل
التحرر  قـــوى  لــكــل  املــبــدئــيــة 
نضاالت  رأسها  وعلى  الوطني، 
البطل  الفلسطيني  الشعب 
من  العاملية  الصهيونية  ضــد 
الدولة  وبناء  االستقالل  أجل 
على  الفلسطينية  الوطنية 
الفلسطينية  ــي  األراضـ كافة 
ــدس؛....  ــ ــقـ ــ ــا الـ ــه ــت ــم ــاص وع
عن  ــاع  ــ ــدف ــ ال يف  ــراره  ــمـ ــتـ اسـ
باعتبارها  العمومية  املدرسة 
احلقة؛  املواطنة  بناء  ــاس  أس
الوطنية  الهوية  واحترام   ....
ويف  املـــتـــعـــددة،  أبـــعـــادهـــا  يف 
وضمنها  وانسجامها،  وحدتها 
ولــغــة؛....  ثقافة  األمازيغية 
اجلبهة  لنضاالت  التام  دعمه 
ــة، واجلــبــهــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
وضد  فلسطني  لدعم  املغربية 
الــتــطــبــيــع، وكـــافـــة نــضــاالت 
وطن  أجل  من  املغربي  الشعب 
يسع اجلميع، ويحتضن هويته 
وعــمــقــه اإلفــريــقــي والــعــربــي 

واإلنساني...."

املؤمتر العارش للنقابة الوطنية 

للتعليم،تعزيز للجبهة املعارضة 

لسياسات الدولة
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  عقدت 
باملغرب مؤمترها الوطني اخلامس عشر )15(، أيام -11 -12 
بالرباط،  للشغل  املغربي  اإلحتاد  مبقر   ،2022 فبراير   13
جنية  احلمزاوي،  مصطفى  اإلطــار،  شهداء   " شعار:  حتت 
آدايا، كمال احلساني، نبراس نضاالت اجلمعية الوطنية من 

أجل حّقْي الشغل والتنظيم". 
جاء  مما  عام؛  بيان  بإصدار  أشغاله  املؤمتر  اختتم  وقد 

فيه: 
العاملي،  والسياسي  االقتصادي  النظام  أزمة  تعمق   ...."
الرجعي  الصهيوني  االمــبــريــالــي  الــثــالــوث  يعمل  حيث 
عن  ومقدراتها  الشعوب  خيرات  استنزاف  على  نهار  ليل 
يقع  وما  بالوكالة  وتارة  مباشر  بشكل  تارة  احلروب  طريق 
خير  أوكرانيا  واآلن  أفريقيا  دول  اليمن،  سوريا،  بالسودان، 
مثال على استمرار صراع االمبرياليات العاملية حول تقسيم 
بني  الصراع  خالل  من  جليا  ذلك  ويتضح  العالم  يف  العمل 
الهند  الصني،  روســيــا،  شخص  يف  الصاعدة  اإلمبريالية 
والبرازيل وبني االمبربالية الكالسيكية يف شخص الواليات 
اليابان  بريطانيا،  األوروبــي،  االحتاد  األمريكية،  املتحدة 

وأستراليا...... 
تعرضت  الوطنية  قضيتنا  الفلسطينية  والقضية 
أكثر من أي وقت مضى ال سواء من خالل اإلجرام  للهجوم 
الذي يرتكبه الكيان الصهيوني يف حق الشعب الفلسطيني 
العلني  والتطبيع  القرن  صفقة  خالل  من  سواء  ال  و  البطل 

من طرف االنظمة الرجعية....... 
وطنيا:

ال  نظاما  باعتباره  القائم  السياسي  النظام  يستمر 
وطني ال دميقراطي ال شعبي يف التطبيق احلريف إلمالءات 
تنزيل  خــالل  من  العاملي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
اليومي  القوت  ضــرب  إلــى  الهادفة  الطبقية  املخططات 
للجماهير الشعبية قانون مالية 2022، التعاقد، التقاعد، 

الغاء صندوق املقاصة...
عن   2021 شتنبر   8 انتخابات  مسرحية  أبــانــت  لقد 
توجهات النظام القائم اعتماده على أصحاب رؤوس األموال 
ارتفاع  خالل  من  ذلك  وإتضح  املرحلة  لتدبير  واألعمال 
املقابل جتمدت  املواد األساسية، ويف  األسعار ملجموعة من 
األجور وكذلك الهجوم على الفالحني البسطاء لالستحواذ 
على أراضيهم) وهو ما حدث مع الرفيق يوسف العالوي عن 
فرع سلوان إذ يتم متابعته هو وشقيقه وإعتقال أمه ضريبة 
البسطاء  الفالحون  كان  فحينما  أرضهم(  أجل  من  نضالهم 
والتغيرات  واجلــفــاف  خصوصا  مرضية  حلول  ينتظرون 
من  يسلم  لم  اآلخر  هو  التشغيل  وقطاع  القاسية،  املناخية 
العمومية عبر  الوظيفة  الهجوم وذلك بضرب ما تبقى من 
اكبر  وإقصاء  االنتقاء  واعتماد  سنة   30 يف  السن  تسقيف 
يف  واملشروع  العادل  حقهم  من  الشهادات  حملة  من  شريحة 

الوظيفة العمومية،......
تشبتنا ب:

باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية   -
الكفاحية  بهويته  للمعطلني  والتاريخي  الشرعي  املمثل 

والتقدمية.
- حقنا يف الشغل القار والتنظيم. 

الوطنية  باجلمعية  القانوني  االعــتــراف  مطالبتنا   -
حلملة الشهادات املعطلني باملغرب.

- حتميل النظام القائم مسؤولية اغتيال الشهيد كمال 
احلساني ومعاقبة اجلناة احلقيقيني.

- الكشف عن قبر الشهيد مصطفى احلمزاوي ومعاقبة 
اجلناة.

او  قيد  دون  السياسيني  املعتقلني  كافة  ســراح  إطــالق   -
معتقلي  رأسهم  على  و  الصورية  احملاكمات  والغاء  شــرط 

اجلمعية الوطنية )سلوان، فاس...( 
الشعب  هوية  مــن  كجزء  لالمازيغية  االعتبار  رد    -

املغربي. 
ادانتنا :

وحالة  املغربي  الشعب  نضاالت  على  املسلط  القمع   -
الطوارئ القمعية املفروضة قصرا على شعبنا البطل. 

- التدخالت القمعية يف مجموعة من الفروع )امنتانوت، 
بن جرير و النواحي، متاسينت ، احلسيمة، امزورن ، الناظور 

، العروي ...(
ومناضالت  مناضلي  تطال  التي  الصورية  احملاكمات   -

الشعب املغربي. 
- التضييق على حرية الرأي والتعبير. 

مطالبتنا :

-  إعادة فتح ملف اغتيال الشهيد كمال احلساني.
تضامننا مع :

يف  واالنعتاق  للتحرر  التواقة  الشعوب  كافة  نضاالت   -
مقدمتهم الشعب الفلسطيني البطل.

عمال،  تالميذ،  )طلبة،  شعبنا  جماهير  نــضــاالت   -
فالحني ...( 

-  كافة املعتقلني السياسيني وعائالتهم
دعوتنا :

حول  لإلتفاف  الوطنية  اجلمعية  ومناضلي  مناضالت 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  التاريخي  اطــارنــا 

املعطلني باملغرب.
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فروع  كل  دعوتنا 
املغربي  الشعب  انتفاضة  تخليد  الــى  باملغرب  املعطلني 

املجيدة 20 فبراير وفق ما يرونه مناسبا....... 

مؤمتر ضحايا العطالة، محطة مهمة يف مناهضة سياسات الدولة

للتعليم  الوطنية  للجامعة  عشر  الثاني  الوطني  املؤمتر  انعقد    
الدولي  باملركب   2022 أكتوبر  1و2  يومي    الدميقراطي-  -التوجه 
والنضال  التنظيم  ”تقوية  شعار:  حتت  ببوزنيقة،  والشباب  للطفولة 
الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وحتقيق املطالب”، يف ظل سياق 
دولي متسم باحتدام أزمة النظام الرأسمالي بفعل طبيعته االستغاللية 
بني  احلروب  واستعار  كورونا،  جائحة  بسبب  واستفحالها  واملضارباتية 
القوى االستعمارية العاملية حول الطاقة والغذاء ومناطق النفوذ، مما 
سيؤدي الى انهيار وشيك للنظام العاملي القائم بقيادة الواليات املتحدة 

ويفتح العالم على مزيد من النزاعات واحلروب املدمرة.
قطاع  يشهدها  خطيرة  تراجعات  ظل  يف  كذلك  املؤمتر  وانعقد   
التعليم ببالدنا عبر تفكيك قوانني الوظيفة العمومية وفرض التعاقد 
املجانية  مبدأ  وضرب  والتكوين  التربية  قطاع  على  الزحف  يف  اآلخذ 
منهاج  إلى  تفتقر  تزال  ما  املنظومة  أن  كما  التعليمي  النظام  ووحــدة 
الرؤية  إطار  يف  اإلصالحات  شعار  رغم  بيداغوجية،  وهوية  تعليمي 

االستراتيجية ووعائها التشريعي القانون اإلطار 51.17.
ومن بني اهم النقط التي تداول فيها املؤمترون الدفاع عن املدرسة 

عن  فضال  وجيد  موحد  عمومي  تعليم  اجل  من  والنضال  العمومية 
مجموعة من النقط منها: 

- استنكار التطبيع التربوي
املعتقلني  سراح  بإطالق  واملطالبة  واالستبداد  الفساد  مناهضة   -

السياسيني 
واحلــقــوق  ــات  ــري احل اســتــهــداف  يف  ــة  ــدول ال ــادي  متـ تسجيل    -
ــراب  اإلض يف  احلــق  مــصــادرة  عبر  النضاالت،  لفرملة  الدميقراطية 
لألساتذة  الــصــوريــة  واحملــاكــمــات  واملــتــابــعــات  التنكيل  ومسلسالت 
رأسهم  على  واملالي  اإلداري  للفساد  املناهضني  والنقابيني  واألستاذات 

رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير والقرابطي مرمي ورفيقاتنا بسال...
- حل مل ملفات للشغيلة التعليمية الفئوية واملطالبة بالزيادة يف 

األجور... 
طريق  يف  بامتياز  دميقراطية  حلظة  املؤمتر  محطة  شكلت  لقد 

النضال من اجل تعليم شعبي دمقراطي.
fne سامي ملويك مناضل

قراءة يف مخرجات مؤمتر الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي
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صباح اخلير يا فلسطني

العالم أحرار  العربية..  أمتنا  أبناء  الفلسطيني..  شعبنا  أبناء 
فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  النطالقة  واخلمسني  اخلامسة  الذكرى  اليوم  حتّل    
1967، ممتشقًة السالح يف مواجهة العدو الصهيوني،  التي خرجت من بني ركام هزمية عام 
الغربي  االستعمار  وطــأ  أن  منذ  شعبنا  لنضال  التاريخية  االســتــمــراريــة  عــن  لتعبر 
تأسست  التي  العرب  القوميني  حركة  شّكلت  حيث  وطننا،  أرض  االستيطاني  اإلمبريالي 
عيشة  أبو  خالد  البطل  الشهيد  لها؛  شهيد  أول  وقدمت  املنصرم،  القرن  خمسينيات  أوائل 
داخل  الوطني  الكفاح  ميادين  يف  االنطالقة  لهذه  الرئيسية  احلاضنة  الستينيات؛  أوائل 
إذ  والعاملية،  العربية  الساحات  ومختلف  والشتات،  اللجوء  مواقع  امتداد  وعلى  فلسطني، 
التصقوا  متعددة؛  جنسيات  ومن  كافة،  العربية  أمتنا  أبناء  من  مناضلني؛  صفوفها  يف  ضّمت 
مع  كفاحية  بعالقات  ترتبط  أن  واستطاعت  واإلنسانية،  واألممية  القومية  بقضيتهم 
واألحزاب  القوى  من  الكثير  إلى  عالقاتها  وامتدت  العاملية  الثورية  املنظمات  من  العديد 
وما يزال معظمها- يقف مع حقوق ونضال شعبنا؛ من   - والتي وقفت  والتقدمية،  اليسارية 

املصير. وتقرير  واالستقالل  والعودة  احلرية  أجل 
داخل  املختلفة  النضال  وميادين  مواقع  يف  شعِبنا  مع  ونحن  عاًما،  وخمسوَن  خمسٌة    
تطهيٍر  عملّيِة  وأفظع  أبشِع  يف  شعبنا؛  لها  ُهّجر  التي  والشتات،  اللجوء  مواقع  ويف  الوطن 
باملبادئ،  متلّفحني  العشرين؛  القرُن  شهدها  واملعنوي؛  املــادي  لوجوده  وضــرب  عرقيٍّ 
القادُة  سّنها  التي  واألخالقّية،  واإلنسانّية،  الوطنّية،  والقيم  واملنطلقات،  ــس،  واألس
ساحاِت  مختِلِف  يف  واالجتماعيَّ  الوطنيَّ  احلضوَر  هذا  خاللها  من  وأرســوا  املؤّسسون، 
ُقّدمت  التي  وأهدافه  طموحاته  عن  صــادٍق  تعبيٍر  يف  وجتّمعاِته؛  الفلسطينّي  شعِبنا 
املديدة،  الوطنّيُة  مسيرُتُه  بها  احلافلُة  واملعاناُة  والعظيمُة  الكبيرُة  التضحياُت  ألجلها 
املعارِك  جميَع  وإباٍء  وإصراٍر  بعزميٍة   - زالوا  وما   - حزِبنا  رايِة  حتت  املناضلون  خاض  حيث 

والتاريخّية. الوطنّية  وحقوقنا  قضّيتنا  عن  الدفاع  يف  املستحّقة  الوطنّية 
ونسيِجِه  وطِنِه  وأرِض  شعِبنا  وحدِة  ثغِر  على  نرابط  ونحن  عاًما،  وخمسون  خمسٌة    
عوامِل  كلِّ  مواجهِة  يف  الكفاحّية،  الوطنّية  وذاكــرِتــِه  وُهوّيِتِه  وكيانّيِتِه  االجتماعّي 
على  الّرهان  من  عقوٍد  ثالثِة  عن  يزيد  ما  منذ  املزعوم  السالم  بأوهام  املستمّر  التبديد 
وتفكيكها  واحلقوق  والشعب  الوطن  خارطة  اختزال  واستمرار  التدميرّي،  أوسلو  مسار 
الفئوّية،  والهيمنة  واالستفراد  باالنقسام  وإنهاكها  الوطنّية  احلالة  واستنزاف  وجتزئتها، 

وفتح األبواب لتشريع التطبيع واخليانة، التي أقدمت عليها العديُد من األنظمة العربّية، 
الفلسطينّية. واحلقوق  القضّيِة  لتصفّيِة  محاولٍة  يف 

  خمسة وخمسون عاًما؛ متضي من مسيرة شعبنا الكفاحية الزاخرة واحلافلة بالبطولة 
اخلامسة  بالذكرى  املناضلة  وقواه  شعبنا  احتفاء  مع  بالتزامن  والعطاء،  والصمود  واإلباء 
التي جسدها  الشعبية  امللحمة  الوطن احملتل، هذه  الكبرى يف  انتفاضته  والثالثني الندالع 
قوة  أعتى  مواجهة  يف  واحلجر  والعزمية  باإلرادة  متسلًحا  وقطاعاته؛  فئاته  بكل  شعبنا 

واالستقالل. احلرية  شعار:  يف  الوطني  هدفها  وكّثف  املنطقة،  يف  عدوانية 
الوفية وأمتنا  األيب  شعبنا  جماهري 

نضااًل  يخوض  باعتباره  شعبنا،  لنضال  الرئيسية  السمة  استمرار  إلى  باالستناد    
باسم  الصهيوني  العدو  ملشروع  االستسالم  اتفاقات  كل  تتجاوزه  أو  تلغِه  لم  حتررًيا،  وطنًيا 
قضّيُة  وهي  العربّية  بالقضّية  الفلسطينّية  القضّية  ترابط  إطار  ويف  والسالم،  التسوية 
رهن  وإبقائه  العربي،  وطننا  خيرات  ونهب  والتبعّية  الهيمنة  ورفض  واالستقالل،  احلرّية 
الصهيونّي  العدّو  مع  للصراع  الواضحة  والقراءة  الرؤية  فإّن  والتخّلف؛  التجزئة  دوائر 
الرجعّية  وأنظمة  خصوًصا،  واألمريكّية  عموًما،  الغربّية  اإلمبريالّية  مع  حتالِفِه  يف 
القضّية  تستهدف  التي  واملخّططات،  واملشاريع  العدوان  دوائر  واّتساِع  العربّية،  واخليانة 
ُتشّكل  إذ  العربّي؛  والوجود  احلقوق  استهداُف  بّوابتها  ومن  ووجوًدا،  حقوًقا  الفلسطينّية؛ 
املقاومة  وأشكال  وثقافة  نهج  ُنبقي  أن  توجب  فيها؛  رئيسّيًة  حلقًة  التطبيع  نحو  االندفاعُة 
شعارها:  خالل  من  اجلبهة  أكدته  ما  وهذا  ومخططاته،  العدو  هذا  مع  املواجهة  عماد  هي 
يف  النطالقتها،  واخلمسني  اخلامسة  الذكرى  إلحياء  شقته  الــذي  مقاومة،  انطالقتنا 
املفتوح  التاريخي  واالشتباك  الصراع  وجوهر  لطبيعة  أوفياء  سنبقى  بأننا  واضحة  رسالة 
األوائل؛  املؤسسني  والقادة  املناضلني  مع  وعهدنا  وفاءنا  كما  التصفوي،  ومشروعه  العدو  مع 
العالم  وأحرار  وأمتنا  شعبنا  ولشهداء  واملستمر،  واملمتد  الطويل  النضال  درب  لنا  شقوا  من 
ولألسرى  التضحيات،  من  ينضب  ال  وخزين  بالدم  ومقاومتنا؛  ثورتنا  طريق  عمدوا  الذين 
من  األولى  النضال  خطوط  واملتقدمني  الدائم  حريتنا  عنوان  العدو؛  سجون  يف  واألسيرات 
النصر  نحقق  أن  إلى  واملقاومة  والكفاح  النضال  يف  نستمر  أن  وفاء  عهد  إنه  حتقيقها؛  أجل 

كاماًل. الوطني  ترابنا  على  فلسطني  دولة  وإقامة  الصهيوني،  الكيان  ودحر  بتفكيك  املؤزر 
ملنترصون وحمًتا  لشعِبنا..  الحرّيُة  لألرسى..  الحرّيُة  للهشداء..  املجُد    

بيان صادر عن املكتب السيايس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
يف الذكرى الخامسة والخمسني لالنطالقة

بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  أصــدرت   2022 األول  أكتوبر/تشرين  من   12 يف 
»استراتيجية األمن القومي« ومحورها على املستوى الدولي »التغّلب على الصني وكبح جماح 

روسيا«، بتحديث اجليش، وبناء حتالفات مع الدول ذات التوجهات املماثلة.
الواليات  املتراجعة يف  الدميقراطية  رّكزت على »استعادة  الداخلي فإنها  املستوى  أما على 
»القيم  طالت  تصّدعات  من  أحدثته  ومــا  ترامب  الرئيس  فترة  آثــار  ومعاجلة  املتحدة«، 

األمريكية«.
عرفت  التي  بــوش  دبليو  جــورج  الستراتيجية  استمرارًا  بايدن  استراتيجية  وتعتبر 
 ،2001 عام  أفغانستان  غزو  اخلطرة  قراراتها  بني  من  كان  التي  الوقائية«  »باالستراتيجية 
الشامل«،  الدمار  أسلحة  و»نزع  اإلرهــاب«  على  »القضاء  بزعم   ،2003 واحتالل العراق عام 
له،  نائبًا  بايدن  عمل  الذي  أوباما  استراتيجية  أن  حني  يف  دميقراطية«،  أنظمة  و»إقامة 
»إقامة  عنوان  حتت  والبلدان  الشعوب  يف  والتأثير  للتغلغل  الناعمة«  »القوة  على  اعتمدت 

عالم خاٍل من األسلحة النووية للتغلب على الفقر واملرض«.
وميكن القول إن األزمة األوكرانية واحلرب الروسية التي بدأت منذ شباط/فبراير 2022، 
الصني  مع  التوتر  حدة  ارتفاع  إليها  يضاف  األمريكية،  االستراتيجية  على  بظاللها  ألقت 
والعقوبات املفروضة عليها، وعلى روسيا أيضًا، والتي تعاظمت يف الفترة األخيرة بعد التوّغل 

العسكري الروسي يف األراضي األوكرانية.
وثمة حتديات عاملية أخرى تطّلبت من واشنطن أخذها بعني االعتبار مثل أزمة تّغير املناخ 
التي التأمت قمة عاملية لها يف مصر )كوب27، شرم الشيخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022(.

2019 من اتفاقية باريس للتغّير املناخي  وقد سبق إلدارة ترامب أن أعلنت انسحابها عام 
بشأن  كبيرة  تساؤالت  وطرح  بها،  الدولي  املجتمع  ثقة  أضعف  الذي  األمر  2015؛  يف  املبرمة 
التزاماتها كدولة عظمى وعضو دائم العضوية يف مجلس األمن الدولي. ويأتي حضور واشنطن 

قمة املناخ لترميم السياسة األمريكية اخلارجية وعودة إلى فترة ما قبل ترامب.
إن استراتيجية واشنطن األخيرة أولت اهتمامًا إضافيًا مكّثفًا للصني يف مواجهة محمومة 
يف  أكثر  واالستثمار  األمريكية  القوة  نقاط  تعظيم  خالل  من  الصيني«،  »التهديد  تسّميه  ملا 

البنية التحتية والتعليم والتدريب واألمن السيبراني والطاقة اخلضراء ومجاالت أخرى.
أما حّصة الشرق األوسط من االستراتيجية األمريكية فقد تدّنت إلى حدود لم يسبق لها 
مثيل، ومن تبريرات ذلك أن »خطر اإلرهاب« انخفض ولم يعد يشّكل حتديًا كبيرًا كما كان يف 
الصني وروسيا  الداخل األمريكي، ومواجهة  التركيز على قضايا  ارتفع  املاضي، يف حني  العقد 
يف اخلارج، علمًا بأن ما يحدث يف الشرق األوسط ميّثل تهديدًا خطرًا للسلم واألمن الدوليني 

من جهة، وملصالح الواليات املتحدة من جهة أخرى.
أما بخصوص القضية الفلسطينية، فإن حل الدولتني الذي أخذت به اإلدارات األمريكية 
منذ عهد كلينتون وبوش وأوباما، بقي غامضًا وملتبسًا، خصوصًا يف ظل نقل سفارة واشنطن 
سياسة  اختلفت  وإن  اآلن  وحتى  ترامب،  فعل  كما  لها،  عاصمة  بها  إلى القدس واالعتراف 
حليفته  على  لفرضها  الصعيد  هذا  على  مبادرة  أي  توجد  ال  فإنه  سلفه،  سياسة  عن  بايدن 
تقرير  يف  حّقه  فيه  مبا  الفلسطيني  العربي  الشعب  حقوق  انتهاك  يف  تتمادى  التي  إسرائيل 
املصير، وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية، 

ومبادرة السالم العربية 2002.
الواسعة  االحتجاجات  اليوم  ترصد  التي  لواشنطن  شاغاًل  موضوع إيران شغاًل  ويبقى 
فيها تساوقًا مع ما ورد يف استراتيجية األمن القومي من تأكيد »ردع أنشطة طهران املزعزعة 

لالستقرار يف املنطقة«، وكذلك التوّجه ملنعها من تطوير األسلحة النووية.
القارة  دول  مع  خصوصًا  اإلقليمي،  التكامل  تعزيز  على  األمريكية  الدبلوماسية  وتعتمد 

األمريكية ودعم حقوق اإلنسان، وفقًا للمنظور األمريكي.
انتهاء  بعد  تشّكل  الذي  الدولي  النظام  تداعيات  من  الرغم  على  واشنطن  أن  يعني  وهذا 
احلرب الباردة يف نهاية الثمانينات، تسعى إلى احلفاظ على مكانتها من خالل قوة االختيارات 
واختيارات القوة، وهذا أمر ال يرتبط بسياستها الداخلية واخلارجية؛ بل يعتمد على ميزان 

القوى على املستوى الدولي.

عن مجلة الهدف الفلسطينية

االسرتاتيجية األمريكية
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العوملة الرأساملية تشهد تحوالت عميقة

يف ظل االزمة املركبة للنظام االمربيايل العاملي

كورونا  جائحة  فيها  تسببت  التي  الصحية  االزمة  إثر 
األوكرانية-الروسية،  احلــرب  عن  ترتب  ومــا  ومخلفاتها 
العاملية  التجارة  أســواق  وخاصة  العاملي  االقتصاد  عرف 
دلك  اعــتــبــار  ميكن  فهل  والتفكك.  ــاك  ــب االرت مــن  نــوعــا 
البوادر  من  ورمبــا  الرأسمالية  العوملة  يف  لتحول  مؤشرا 

لنهايتها؟ األولى 

التحول متثل يف االزمة الصحية  العامل األول لهدا  ان     
وعي  حصول  عنها  ترتب  بحيث  كورونا  فيها  تسببت  التي 
الصني،  على  شيء  كل  يف  يعتمد  العالم  بكون  جماعي  شبه 
عبارة  مشترياته  كل  على  يقرأ  ان  على  اجلميع  دأب  فقد 
ما  يتصور  ان  يوما  بباله  يخطر  ولم   ’‘ بالصين  صنع   ''
هدا  تدفق  مــا،  لسبب  توقف،  لو  يحدث  ان  ميكن  الــدي 
غالبية  اكتشفت  وحني  لألسواق.  السلع  من  الهائل  الكم 
على  تعتمد  وأنها  الكمامات  صناعة  عن  عاجزة  انها  الدول 
لتصنيع  فعالة  مواد  باستيراد  يتعلق  فيما  والصني  الهند 
بالبعض  دفعت  قوية  صدمة  مبثابة  دلــك  كــان  االدويــة 
اعادة  يف  للتفكير  قاطبة،  أوروبا  بل  فرنسا  خاصة  منها، 

صناعاتها. توطني 

فقد  أكثر،  الوضع  عقدت  الروسية-األوكرانية  احلرب 
أطلقت  حيث  احلــالــيــة  السنة  مــن  فــبــرايــر   24 ــوم  ي ــان  ك
اليوم  دلك  يف  مشؤوما.  يوما  أوكرانيا  لغزو  جيوشها  روسيا 
فيما  الدولتني  بهاتني  مرتبطا  نفسه  ليجد  العالم  استفاق 
تطبيق  يف  أوروبا  شرعت  وحني  الغذائي،  بالتوازن  يتعلق 
يف  انها  اداك  اكتشفت  روسيا  ضد  االقتصادية  عقوباتها 
نــادرة  أخــرى  ومــعــادن  الروسية  للهيدروكربونات  حاجة 
بدائل،  عن  البحث  يف  فشرعت  األخــيــرة،  هــده  تصدرها 
العاملي  االقتصاد  على  احلرب  آثار  كانت  احلل  انتظار  ويف 

خيمة. و

تغيير  الــى  أوكــرانــيــا  على  ــرب  واحل كــورونــا  ادت  لقد    
جدري يف الوضع العاملي، بالرغم من ان االنعطاف نحو هدا 
ترامب  السابق  األمريكي  الرئيس  مع  بدأ  يكون  قد  املنحى 
على  منه  القريبني  شركائه  على  يفرض  ان  حــاول  الــدي 
قطاع  يف  خاصة  جديدة  جتارية  قواعد  القاري  املستوى 
التبادل  بخصوص  التوازن  يعيد  ان  حاول  كما  السيارات، 
على  اجلميع  أحس  الفترة  تلك  ومند  الصني،  مع  التجاري 
كانت  كما  تعد  لم  فالصني  جديد.  عهد  يف  يدخل  العالم  ان 
من  واالســتــفــادة  فيها  االستثمار  ميكن  ــة  دول السابق  يف 
آبهة  غير  إداريــة  سلطة  فيها  تتحكم  رخيصة  عاملة  يد 
وسياسية  اقتصادية  قوة  صارت  بل  واحلريات،  باحلقوق 

معقدة. جد  أصبحت  معها  والعالقات  كبيرة 

على  للوضع  املتتبعون  اتفق  السابقة  االعتبارات  لكل    
كما  الرأسمالية  العوملة  تعد  لم  الراهنة  الفترة  يف  انــه 
صندوق  وعبر  بينة،  اختالالت  شابتها  فقد  عليه،  كانت 
واضح  هو  كما  امتعاضه  قلقه  عن  دلك  إثر  الدولي  النقد 
االقتصاد  حــول  توقعاته  بخصوص  االخير  تقريره  يف 
عمقت  وروســيــا  أوكــرانــيــا  بــني  القائمة  فــاحلــرب  العاملي. 
كل  يعتمد  قطبني  الــى  العاملي  االقتصاد  انقسام  خطر 
وعملة  به  خاصة  تكنولوجية  معايير  على  منهما  واحد 
دفع  ما  هدا  متاما.  متباينة  النقدي  الدفع  ونظم  احتياط 
التي  الرأسمالية  العوملة  بان  لالعتقاد  املتتبعني  بهؤالء 
التي  الرأسمالية  العوملة  ألزمته،  كحل  الرأسمال  ابتدعها 
يف  تكون  قد  املاضي،  القرن  من  الثمانينات  طيلة  ســادت 

الزوال. ورمبا  للتراجع  طريقها 

سنوات  خــالل  ســاد  ــدي  ال النيوليبرالي  التوجه  ان    

سمح  املــاضــي  الــقــرن  مــن  والــتــســعــيــنــيــات  الــثــمــانــيــنــات 
اعتمادا  ــك  ودل ــاح  األربـ مبراكمة  الغربية  للرأسمالية 
املــراكــز  مــن  الــكــبــرى  الصناعية  الــشــركــات  ترحيل  على 
االقتراب  بغرض  الثالث  العالم  بلدان  الــى  االمبريالية 
العاملة  اليد  حيث  والتواجد  األولــيــة  ــواد  امل مصادر  من 
فيه  رفعت  الــدي  الوضع  هــذا  من  واملستفيد  الرخيصة. 
كما  املرافقة  التجارية  والعراقيل  اجلمركية  احلــواجــز 
لالقتصاد  الكلي  املــالــي  للتحويل  ادت  ــراءات  ــ إج شهد 

األولى  بالدرجة  الغربية،  االمبريالية  الدول  هي  العاملي 
هيمنتها  بسط  اكملت  التي  االمريكية  املتحدة  الواليات 
النحو  هدا  على  االوروبي.  باالحتاد  متبوعة  العالم  على 
معدل  ميل  تعديل  من  الكبرى  الرأسمالية  الدول  متكنت 
يف  بالزيادة  العمل،  يوم  بتمديد  االنخفاض  نحو  الربح 
وباستغالل  وجتميدها  األجــور  باحتواء  الشغل،  وثيرة 
احلد  من  العمال  حرم  حيث  الرخيصة  العاملة  اليد  أسواق 
الضريبي.  التخفيض  من  االستفادة  وكدا  لألجور  األدنى 
انتزاع  الغربيون  االمبرياليون  استطاع  النحو  هدا  على 
بالدول  استثمارهم  عبر  القيمة  فائض  من  قسط  أكبر 
شغل  مناصب  عدة  فيه  فقدت  الــدي  الوقت  يف  الفقيرة، 

الهشاشة. وعمت  االمبريالية  باملراكز 

باألمس  كانت  دول  ايضا  الــوضــع  هــدا  مــن  استفادت    
من  وغيرها  الهند  وكدلك  الصني  منها  وهامشية،  متأخرة 
ان  فاستطاعت  رخيصة  عاملة  يد  على  تتوفر  التي  الدول 
العابرة  الشركات  توطني  على  ارتكازا  اقتصاداتها  تبني 
لالستغالل  العاملة  يدها  وبــإخــضــاع  ببلدانها  لــلــقــارات 
الركود  من  انطالقا  أي  األخيرة،  السنوات  يف  لكن  املفرط. 
تالها،  الــدي  االقتصادي  والكساد   2008 شهدته  الــدي 
احلــرب  وحاليا  ومخلفاتها  كــورونــا  جائحة  على  زيـــادة 
العاملية.   التموين  سلسلة  اختلت  الروسية-األوكرانية، 
الركوض  من  نوع  يف  مجتمعة  العوامل  هده  تسببت  لقد 
فترتب  األمــوال  رؤوس  لتنقل  بطء  ويف  العاملية  للتجارة 
والسلع  األولية  املــواد  اثمنة  يف  ملحوظ  ارتفاع  هدا  عن 
بلغ  الدي  التضخم  مستوى  على  انعكاسات  لدلك  وكانت 

سنة. ثالثني  من  ألزيد  مسبوقة  غير  مستويات 

ارتفاع مهول يف  الى  ان احلرب األوكرانية وتبعاتها أدت    
مرتفعة  كانت  التي  األولية  واملواد  الغذائية  املواد  اثمنة 
للحبوب  املصدرة  الدول  أكبر  من  الدولتني  فهاتني  أصال. 
أوكرانيا  مواني  توقفت  كما  اقتصاديا  روسيا  حصار  مت  وقد 
سوق  وازدادت  األســـود  البحر  عبر  القمح  تصدير  عــن 
مليناء  التام  الشلل  جــراء  تضررا  العاملية  الغذائية  املــواد 
لتوالي  وكدلك  كوفيد  وبــاء  انتشار  عن  الناجت  شنغهاي 
لالحتاد  املزودين  أكبر  من  هي  فأوكرانيا  اجلفاف.   سنوات 
واالسمدة،  النباتية  والزيوت  الغذائية  باملواد  األوروبــي 

من   25% متثالن  مجتمعتني  وروسيا  هي  األخيرة  وهــده 
فأوكرانيا  معلوم  هــو  وكما  القمح.  مــن  العالم  صـــادرات 
كعلف  تستعمل  التي  للدرة  املصدرين  أكبر  من  أيضا  هي 
اثمنة  عرفت  تصديرها  وبتوقف  للحيوانات،  أســاســي 

ملحوظا. ارتفاعا  بدورها  اللحوم 

اخلصوص  على  البر،  عبر  البضائع  بحركة  يتعلق  فيما    
على  االقتصادية  العقوبات  فان  ألوروبا،  الصني  من  نقلها 
تقريبا  حــاويــة  مليون  نحو  مــرور  دون  حالت  قــد  روســيــا 
على  االعتماد  هو  البديل  فكان  احلديدية  السكك  عبر 
ووقــت  اضافية  مالية  تكلفة  تطلب  دلــك  لكن  الــبــواخــر 
رؤوس  تنقل  يف  بطء  دلك  عن  ونتج  البضائع  إليصال  اطول 
التضخم،  وبخصوص  مردوديتها.  يف  وانخفاض  األمــوال 
األمريكي  املركزي  البنك  ومنها  املركزية،  األبناك  فــان 
وحيدة  وسيلة  اال  متلك  ال  الــدوالر،  يف  املتحكم   )FED(
وهي  اال  املالية  األســـواق  يف  النقدي  املــعــروض  لتقليص 
يعني  املرتفع  الــفــائــدة  وســعــر  الــفــائــدة.  سعر  مــن  الــرفــع 
الدين  تكلفة  تشجع  ال  بحيث  الشغل،  ملناصب  تقليص 
وبالتالي  االستثمار  على  لإقبال  املستثمرين  املرتفعة 
أكثر.  الــوضــع  يـــؤزم  مــا  وهـــدا  الشغل  مناصب  خلق  عــن 
ارتفاع  من  دلك  عن  يترتب  ما  هو  الثاني  السلبي  اجلانب 
العامة  فاملديونية  واخلــاصــة.  منها  العامة  للمديونية، 
يف  تعتمد  التي  الفقيرة  خاصة  الــدول  على  عبئا  تــزداد 
الشيء  نفس  اخلارجي،  الدين  على  االقتصادية  برامجها 
للقروض  للجوء  يضطرون  الدين  األشخاص  على  ينطبق 

بهم. خاصة  مشاريع  إقامة  او  عقارات  شراء  بغرض 

مشنقة  حــبــل  مبــثــابــة  ــو  ه ــفــائــدة  ال ــار  ــع أس ارتــفــاع    
الصغيرة  فيها  مبا  الشعبية،  الطبقات  اعناق  على  يتلوى 
تسديد  وبالتالي  لالقتراض  تضطر  التي  واملتوسطة، 
وارتفاع  التضخم  تعرف  ظرفية  يف  فائدة  بأعلى  ديونها 
الفقيرة  اجلنوب  دول  على  ينطبق  الشيء  نفس  األسعار. 
لتأدية  اخلارجي  الدين  عن  االستغناء  على  القادرة  الغير 
االمر  وهو  االقتصادية  برامجها  ومتويل  موظفيها  رواتب 
شعوبها. مستقبل  ويرهن  واقتصاديا  سياسيا  يكبلها  الدي 

املركبة  فــاألزمــة  للغاية  صعبة  احلالية  الظرفية  ان 
وصلت  املــعــولــم  الــرأســمــالــي  الــنــظــام  منها  يــعــانــي  الــتــي 
املضاربات  على  ارتكازا  جتاوزها  يصعب  مفصلية  ملرحلة 
بعض  يف  الرأسمالية  العوملة  نهاية  تعنيه  فما  واملديونية. 
املرتكز  للعوملة  األســاســي  التوجه  بلوغ  هي  معانيها  من 
على  اعتمادا  االنخفاض  نحو  القيمة  فائض  ميل  من  للحد 
وحتويل  االستغالل  وثيرة  وتكثيف  العمل  تكلفة  تخفيض 
حيث  العالم  من  مناطق  نحو  املنتجة  الصناعية  القطاعات 
هدا  ان  الرخيصة،  العاملة  واليد  األولية  املــواد  تتواجد 
الرأسمالية  فرجعت  امكانياته  كل  متاما  استنفد  التوجه 
الوحشية  أساليبها  لتوظيف  القدمية،  لعاداتها  العاملية 
على  اعتمادا  والنهب  االفتراس  يف  مستمرة  فهي  البائدة. 
املستضعفة  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  والتدخل  احلروب 
االنسان  وحقوق  الدميقراطية  حــول  خلطابها  متنكرة 
ــاب  اإلره وتوظيف  املباشر  العسكري  التدخل  وتعتمد 
الصراعات  وتأجيج  امللونة  والثورات  املسلحة  واملليشيات 

وغيره. والعرقية  الدينية 

احلسني بوتبغى
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العامالت املوسميات بإسبانيا:
جحيم واستغالل فقر بطعم الفراولة

إلنعاش  الوطنية  "الوكالة  وكالعادة  علينا  طلت  شهر  قبل 
أحدثت  املفروض  من  والتي  أنابيك   والكفاءات"  التشغيل 
متطلبات  يلبي  محترم  عمل  إيجاد  على  الشباب  ملساعدة 
باإلعالن  علينا  طلت  الوكالة  هذه  عليها،  احملصل  الشواهد 
اسبانيا  باجلارة  املوسميات  للعامالت  الترشيح  باب  فتح  عن 
نظرا  بل  املناطق  بعض  على  التسجيل  يقتصر  لم  املرة  وهذه 
مناطق  يف  البحث  وصل  كثيرة  عاملة  أليادي  اسبانيا  حلاجة 

إقليمي  الــى  لتصل  النافع  الغير  الشريط  املغرب  يعتبرها 
األمر  أن  مبا  وطبعا  املناطق،  من  وغيرها  وفكيك  الراشيدية 
جدا  كثيرة  املشاركة  فاألعداد  املناطق  لهذه  بالنسبة  جديد 
السماح  حــول  األســر  بعض  يف  نــزاعــات  هناك  أن  درجــة  الــى 
رهني  هذا  وطبعا  االسبانية،  الضيعات  الى  بذهاب  إلحداهن 
حاولت  ان  بعضها  الطلبات  لتقدمي  وضعها  مت  شروط  بعدة 
التفكير فيها بعقل سليم لن تتوصل الى سبب وضعها . لكن هل 
العامالت وهن يف  الوكالة مستعدة لضمان حقوق هؤالء  هذه 
العاملة لقطع البحر وال يهمها  أنها تشحن األيادي  أم  اسبانيا 
ولصحافة  املوضوع  لهذا  متتبع  فكل  نعم  هناك،  سيقع  ماذا 
الضيعات،  هــذه  داخــل  يقع  مــاذا  جيدا  سيعرف  االسبانية 
النساء  أي مسؤولية ألي واحدة من  لن تتحمل  الوكالة  طبعا 
لهذه  الترشيح  الى  املتقدمات  ألن  ببساطة  بعثتهن  اللواتي 
انقاد  أجل  من  بأنفسهن  ضحني  فقيرة  أسر  من  كلهن  املسألة 
أسر بأكملها يتواجد فيها مرضى وعاطلون وعاطالت، أو أبناء 
.... من متطلبات  والتطبيب وغيرها  التعليم  البسيطة.صغار يحتاجون  احلياة 

ــراء االســبــانــيــة وغــيــرهــا من  ــم ــة احل ــراول ــف   ضــيــعــات ال
املغربيات  العامالت  من  األالف  تستقبل  الفالحية  املنتوجات 
استقبال  وتعتزم  العدد  ضاعفت  السنة  هذه  أن  غير  سنويا 
والشروط   2023 موسم  خالل  عاملة  ألف   15 عن  يناهز  ما 
الشروط  النساء فقط حيث من بني  أنابيك يهم  التي وضعته 
هذا  من  املغزى  أعرف  –ال  أرملة  أو  مطلقة  إما  املرأة  تكون  أن 
الشرط- لكن األهم هو أنه وضع. فهل تعلم جيدا هذه العاملة 
أي  وماذا سينتظرها هناك؟ طبعا ال يعلمن  أين ستذهب  الي 
وسكن  جيد  أو  به  بــأس  ال  بأجر  سيحظني  أنهن  ســوى  شــيء 
اللواتي  عن  نتحدث  هنا  طبعا  االمتيازات.  من  وغيرها  ونقل 
شابها  الترشيح  عملية  أي  العملية  هذه  مرة،  ألول  سيذهنب 
لألعداد  نظرا  واصطدام  تدافع  نتيجتها  كان  أحــداث  عدة 
سيدي  إقليم  )يف  الترشيح  طلب  لتقدمي  جاءت  التي  الكثيرة 

قاسم، يف اجلديدة...( حيث قامت احداهن بقتل زوجها ألنه 
رفض ذهابها باإلضافة الى اللواتي طلنب الطالق بعد عشرين 
يف  املشاركة  أردن  أنهن  سوى  لشيء  ال  زواجهن  من  فقط  القرعة نحو فردوس غامض ال يعرفن ما سيحصل لهن فيه.يوم 

كل  الرحال  يشدن  اللواتي  املغربيات  املوسميات  العامالت    
جحيم  يف  العيش  لقمة  عن  بحثا  اسبانيا  جنوب  إلى  موسم 
الضيعات  هذه  داخل  صعبة  ظروف  يعشن  الفراولة،  حقول 

أبشع  الى  ويتعرضن  املجحفة،  و  القاسية  العمل  ظروف  سواء 
أنواع االستغالل داخل أماكن اقامتهن، ناهيك عن االعتداءات 
التي  التقارير  على  بناء  االسبان  املشغلني  طرف  من  اجلنسية 
له  يتعرضن  ما  وصفت  والتي   ، االسبانية  الصحف  نشرتها 
العامالت  تشتغل   . احلقيقي  باجلحيم  املغربيات  العامالت 
عن  التعويض  دون  يوميا  ساعات  عشر  مبعدل  املوسميات 
الساعات اإلضافية املنصوص عليها يف قوانني العمل، كما أنهن 
ال يستفدن من احلق يف احلد األدنى من الوقت الذي يوجبه 
السيئة  املعامالت  إلى  إضافة  ــل،  واألك لالستراحة  القانون 
واغتصاب،  جنسي  وحتــرش  جسدي  وعنف  وشتم  سب  من 
يلجأ  الشكاوى،  وتقدمي  التبليغ  من  الضحايا  يتمكن  ال  وكي 
تواصلية  عالقات  ربط  من  العامالت  منع  إلى  العمل  أربــاب 
ابتزازهن  يتم  حيث  بها  يشتغلن  التي  احلقول  نطاق  خارج 

تهديدهن  خــالل  مــن  االجتماعية،  وضعيتهن  واســتــغــالل 
هن  إن  املقبلة  املواسم  يف  تشغيلهن  وبعدم  العمل  من  بالطرد 
ربط  من  مينعن  نعم  العمل،  يف  رؤسائهن  لنزوات  يرضخن  لم 
أي عالقات تواصلية خارج الضيعة فهؤالء العامالت يشاهدن 
مكان  من  تنقلهن  التي  العمل  حافلة  نافدة  خالل  من  اسبانيا 
من  تنقلهن  التي  الباخرة  خالل  من  ـو  الضيعة  الى  اقامتهن 
الى اسبانيا. حياتهن عبارة عن خط يربط بني العمل  املغرب 
العمل  وأرباب  ضيعاتها  سوى  اسبانيا  من  يعرفن  وال  واإلقامة 
الصعبة  الظروف  تناولت  اوربية  صحف  عدة  ان  ورغم  فقط، 
وزارة  أن  اال  الــعــامــالت  ــؤالء  ه تعيشها  التي  والالإنسانية 
التي  الشهادات  رغم  األمر  هذا  دائما  تنفي  املغربية  التشغيل 
معاناتهن  عن  للحديث  تشجعن  اللواتي  املتضررات  من  تنشر 
مبا  يهم  ال  لكن  اجلنسي،  واالستغالل  لالغتصاب  وتعرضهن 
سوآء مت استغاللهن خارج الوطن أو داخله فاألمر سيان.أنهن مواطنات من الدرجة األدنى فأسرهن لن تطالب بحقهن، 

  فالفقر وقلة احليلة التي دفعت فتيات صغيرات مطلقات 
ويف كتفهن طفل أو اثنني يجب عليها توفير له املأكل وامللبس 
العيش  ظروف  أبسط  لها  توفر  لم  دولة  ظلم  تتحمل  يجعلها 
جحيم  يف  لتعيشها  وضعها  استغلت  أخرى  ودولة  وألبنائها  مغمس بحلم الفردوس األوروبي.لها 

النسوة  بنون  العاملة  األيادي  تطلب  الضيعات  هذه  ملاذا    
وملاذا  الفراولة؟  الذكور كيفية جني  الشباب  أال يعرف  فقط؟ 
أيضا ال يسمح ملن يتوفر على شهادة التقدم لهذا العمل؟ وأيضا 
طرحتها  أسئلة  العمل؟  لهدا  التقدم  للعازبات  يسمح  ال  ملا 
جواب  سوى  لها  ليس  لكن  أنابيك  اعالن  على  اطلعت  عندما 
واحد هو أنهم يريدون من يف استطاعتهم تهديده واستغالله 
فقدانه  من  خوفه  بسبب  بحقه  املطالبة  الى  يسعى  أن  دون 
املتزايد  .الطلب  املقبلة  السنة  يف  عليه  املناداة  وعدم  عمله 
األيــادي  على  االسبان  الفالحية  الضيعات  أربــاب  طرف  من 
العامالت  يف  املتزايدة   الثقة  الى  االسبان  يرجعه  املغربية 
املغربية  العاملة   اليد  يعود  احلقيقة  يف  لكن  املغربيات 
الرخيصة ويكمن كدلك يف سهولة  استغاللها فاختيار هؤالء 
النساء واملعايير واملمارسات التي يقوم عليها يشبه متاما تلك 
القرون الوسطى  التي كانت سائدة متاما يف سوق النخاسة يف 
الشروط   ، الوثيرة  بهذه  االقبال  هذا  ملاذا  متاما  يوضح  وهذا 
عدم  تضمن  حتى  الضيعات  هــذه  تضعها  التي  التمييزية 
املغرب  يف  معهن  االتفاق  يتم  قانوني،  غير  بشكل  هجرتهن 
على عدة أشياء جتعلهن يرسمن واقع وردي يف مخيلتهن لكن 
عندما تطأ أقدامهن األراضي االسبانية يتغير كل شيء  لكي 
تبدأ املعاناة من غرف السكن التي تكون يف الغالب مكتظة، الى 
أشكاله  بكل  البشع  االستغالل  الى  الضيعة  يف  القاسي  العمل 
وذويهن  أطفالهن  عن  البعد  ،الــى  الضيعات  أربــاب  طرف  من 
القراءة  يعرفن  ال  أميات  أغلبهن  اختيارهن  يتم  اللواتي  فجل 
وان  حتى  لكن  ظروفهن  على  االحتجاج  ميكنهن  فال  والكتابة  
كن متعلمات بعض الشيء فالظروف القاسية التي تركناها يف 
مرة عليهن لكن مذاقها حلو ملن تركوهم يف املغرب.املغرب جتعلهن يتحملن كل ذلك العذاب من أجل لقمة عيش 

الشباب  بحرمان  وذلــك   ÷ بأبناء  الوطن  يعتني  هكذا    
ما  أو  "السن"  بدعوى  الشغل  يف  حقهم  من  للشهادات  احلامل 
قضاء  بعد  مدخول  بدون  مشردين  االلف  وترك  ذلك  شابه 
النفس  مينون  وهم  العلمي  التحصيل  يف  عمرهم  من  سنوات 
على  حصولهم  عند  وأمهاتهم  آلبائهم  اجلميل  ــردون  ي كي 
العمر  مقتبل  يف  وشــابــات  ــر.  أخ رأي  للوطن  لكن  الوظيفة 
والطالق...قدمهن  والتهميش  والفقر  القاصرات  زواج  ضحايا 
أرباب  الى  الضيعات الفالحية االسبانية يفعلون ما يريدون فيهن.الوطن على طبق من ذهب مغلفني بأحالم ضبابية 

  

فالفقر وقلة الحيلة اليت 
دفعت فتيات صغريات 

مطلقات ويف كتفهن طفل 
أو اثنني يجب علهيا توفري 
له املأكل وامللبس يجعلها 
تتحمل ظلم دولة مل توفر 

لها أبسط ظروف العيش لها 
وألبناهئا

كرمية أتبير
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والنضاالت  الطبقي  الصراع  بني  التمفصل  حتديد  ان 
للمسألة  ــي  ــس ــارك امل ــرح  ــط ال جــوهــر  يــشــكــل  الشبيبية 
الــدور  الــتــاريــخــيــة  الــتــجــارب  أبـــرزت  حــيــث  الشبيبية، 
االطاحة  يف  العاملة  للطبقة  واملركزي  والطليعي  الثوري 
عكس  على  االشــتــراكــي،  املجتمع  وبــنــاء  بالرأسمالية 
الستينيات  يف  ظــهــرت  الــتــي  الــيــســراويــة  االطـــروحـــات 
الطلبة  من  جعلت  والتي  املاضي،  القرن  من  والسبعنيات 
ضد  للنضال  اجلــديــدة  التكتيكية  الطليعة  والــشــبــاب 

الرأسمالية.
بخصائص  يتمتع  للماركسيني  بالنسبة  الشباب  ان 
الثورية  والتضحية  واالندفاعية  الكفاحية  كروح  هامة 
بينه  مــا  هــذا  و  ــدى،  م أبعد  الــى  الــذهــاب  على  ــرار  واالصـ
الذي  املاضي  القرن  من  الستينيات  يف  املغربي  الشباب 
انتفاضة  من  موقفها  يف  الوطنية  االحزاب  انهزامية  رفض 
الرجعية،  العربية  االنظمة  وهزمية   ،1965 مــارس   23
املاركسية  للحركة  ــى  االول اللبنات  ظهور  يف  ساهم  ممــا 
الطالبية،  احلركة  نضاالت  وتطوير  املغربية،  اللينينية 
حيث   ...91 وانتفاضة   ،84 و   81 انتفاضتي  يف  والتفعيل 
جد  واقتصادي  اجتماعي  وضع  يشهد  املغرب  والزال  كان 
املمالت  املغربي  لنظام  الطبقية  السياسات  الن  مــتــأزم، 
يف  املغرب  ادخلت  والتي  االمبريالية،  الدوائر  طرف  من 
بينته  ما  هدا  الدوائر،  لهده  التبعية  وعمقت  خانقة  ازمة 
الداخلي  الــنــاجت  مــن   65%( املديونية  وحجم  مــؤشــرات 
عنه  عبرت  اد  اخلزينة(،  على  املستحق  دين   78% و  اخلام 

التنموي. النمودج  بفشل  نفسها  الرسمية  اجلهات 
شبيبية  حتركات  االخيرة  املرحلة  خالل  املغرب  وعرف    
اجليل  قادها  التي  فبراير   20 حركة  اهمها  مهمة،  جد 
الرأي  يوجه  و  احملتجني  جموع  يتقدم  كان  الذي   ، الشبابي 
جميع  اجبر  مما  االجتماعي،  التواصل  منصات  يف  العام 
لالعتراف  املثقفني  وكل  واالجتماعية  السياسية  القوى 
االكثر  اجليل  وهو   ، االفضل  نحو  واالمل  لتغيير  كصوت  به 

سابقه. من  وتأثير  وقوة  شجاعة 
بالثورة  التفعيل  يف  بالشباب  املنوطة  االدوار  فماهي 

الشعبية؟ الدميقراطية 
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  مهمة  يف  التطور  عملية  ان 
تراكمات  حتقيق  دون  تكون  ان  ميكن  ال  الكادحني  وعموم 
الــذاتــيــة  ــاع  ــدف ال ادوات  بــنــاء  مهمة  يف  ونــوعــيــة  كمية 

ابرزها: املستويات،  جميع  على  للجماهير 
طبيعتها  بــنــاءا  الشبيبية:  النقابية  النضاالت   -
والقطاعات  الطبقات  كامل  تخترق  فئة  كونها  يف  املتمثلة 
الذي  االنقسام  على  قياسيا  بذلك  منقسمة  فهي  املهنية، 
لذلك  عامة،  املغربية  والشغيلة  العاملة  الطبقة  تعانيه 
النضال  يف  املنخرط  للشباب  بالنسبة  احلــال  واقــع  فــإن 
التشتت  بفعل  وانقسامها  بتشتتها  يقر  اليومي  النقابي 
االخيرة.  هــده  بضعف  وضعفها  النقابية  واالنقسامات 
باعتباره  النقابي  بالعمل  االرتقاء  العاملة  الشبيبة  فعلى 
عمل  والى   ، البيروقراطية  ضد  والصراع  للنضال  مدرسة 
العاملة  الطبقة  فيه  تشكل  وميداني  مكافح  تقدمي  نقابي 
مبدأ  وتسييد  نضاالتها،  بتوحيد  الدفع  مع  النابض  القلب 
االقتصادوي  النضال  وحتويل  الشعبي،  لعمالي  التضامن 
العاملة  الطبقة  بني  السياسي  لصراع  حقل  الى  الصرف 

اخرى. جهة  من  والبرجوازية  جهة  من  وحلفاءها 
انقسامات  لسنوات  املعطلني  حركة  عاشت  المعطلين:   -
الوطنية  اجلمعية  بــني  مــا  ــادة،  حـ وتنظيمية  نضالية 
جهة  من  باملغرب)ج.و.ح.ش.م(  املعطلني  شهادات  حلاملي 
كانت  فقد  ثانية.  جهة  من  واملجموعات  والتنسيقيات 
بشرعية  يحظى  اطارا  بكونها  تتميز  باملغرب  ج.و.ح.ش.م 
تصور  بناء  من  مكنتها  مهمة،  نضالية  وجتربة  تاريخية 

ذات  احلركة  هذه  تبقى  اذ  البطالة،  ضد  للنضال  واضــح 
امكانيات  تختزن  فهي  عنها،  غنى  ال  استراتيجية  اهمية 
من  ميكنها  والتنظيم،  الذاتية  والوحدة  للنضال   هائلة 
البطالة  واجهة  على  النضال  بعجلة  الدفع  يف  استثمارها 

والدميقراطية. والتشغيل 
اوضاع  التعليمية  الشبيبة  تعيش  الطالبية:  الحركة   -
التعليم،  مجال  يف  النيوليبيرالية  السياسات  جراء  مزرية 
الشبيبة  نضال  حركة  يف  ومعقدة  عميقة  أزمة  ويقابلها 
فعناصر  نقابي.  اطار  غياب  يف  تعبيرها  جند   ، التعليمية 
احلالي  الواقع  يف  كامنة  التعليمية  الشبيبة  نضال  نهوض 

بروز  مناضلة،  طالئع  وحدوية،  مبادرات  هامة،  )نضاالت 
بناء  مهمة  يف  التقدم  يجب  دميقراطي...(.لهذا  توجه 
مهمة  واعتبارها  ومحكمة،  شاملة  خطة  خالل  من  اوطم 

للجماهير. دفاعية  ادوات  بناء  يف  مركزية 
ان  البد  دميقراطي  بديل  اي  ان  الثقافي:  الجانب   -
تستند  جديدة  ثقافية  سياسة  وضع  ضــرورة  من  ينطلق 
للشعب  الثقافية  املــكــونــات  مــن  مــكــون  كــل  تــطــويــر  ــى  ال
الثقافة  وتشجيع  الشباب،  دور  داخــل  والعمل  املغربي، 
يساهم  الدي  والثقايف  اجلمعوي  والعمل  واالبــداع  والفن 
الى  اضافة  وتقدمية،  متحررة  دميقراطية  ثقافة  بناء  يف 
البالد. انحاء  كل  يف  اشكالها  بكل  للفنون  معاهد  تأسيس 

الشبيبة: مهام 
تعيشه  ــذي  الـ ــن  ــراه ال الــســيــاســي  ــع  ــوض ال خـــالل  ــن  م
شبيبي  نضالي  فعل  هنالك  ان  يتبني  املغربية  الشبيبة 
املخزني،  النظام  ينهجها  التي  الطبقية  للسياسات  رافض 
كسب  هــي  املــغــاربــة  للماركسيني  املــركــزيــة  فاملهمة  لهذا 
ذي  الدميقراطي  التحرري  للمشروع  املغربية  للشبيبة 
التنظيمية  انخراطها يف بناء االداة  االفق االشتراكي، عبر 
املعبرة عنها. اال ان احلركة تفرز اشكال احتجاجية رافضة 
نحو  يدفعها  مما  سياسي،  هو  مبا  ملفاتها  ربط  و  للتنظيم 
املخزني،  النظام  مصلحة  يف  تصب  التي  الالتنظيم  نزعة 
وجب  لــذا  مستمرة.  وغــيــر  مــوجــودة  غير  جنــدهــا  ومــنــه 
ضد  والسياسي  الفكري  الصراع  خوض  كماركسيني  علينا 

والتنظيم. النظم  العمل  تبخس  التي  النزعات  هذه 

ضمن  املهمة  هذه  تندرج  دميقراطية:  شبيبية  جبهة   -
بذلك  تشكل  وهي  الشعبية،  الطبقات  جبهة  بناء  سيرورة 
تعتبر  اذ  الشبيبية،  احلركة  قيادة  على  امللموس  اجلواب 
املغربي  للشباب  الدميقراطي  االحتــاد  تأسيس  خطوة 
يف  هامة  خطوة  طالبية...(  فصائل  شبيبية،   )تنظيمات 
تتطلب  وشاقة  مترابطة  انها  اجلبهة،  هذه  نواة  تأسيس 

الوحدة.  أجل  من  الصراع  و  واملثابرة  االصرار  جميعا  منا 
الــشــبــيــبــات  مــن  تــتــشــكــل  ان  ميــكــن  اجلــبــهــة  ــذه  هـ ان 
املعطلني،  وحــركــة  الدميقراطية،  الطالبية  والفصائل 
الفعاليات  ومختلف  الشبيبية،  االحتجاجية  احلركات 

الدميقراطية. الشبيبة 
يف  املــســاهــمــة  ان  الشباب:  الماركسيين  توحيد   -
عموم  و  العاملة  للطبقة  املستقل  السياسي  احلزب  بناء 
االشــتــراكــيــني  تــوحــيــد  دون  ممــكــن  غــيــر  الــكــادحــني/ت 
ــذا الــصــدد نــســعــى كــشــبــيــبــة الــى  احلــقــيــقــيــني. فــفــي هـ
يف  معقدة  العملية  ــذه  وه الــشــبــاب،  املاركسيني  توحيد 
وتشتتها  املاركسية  الشبيبية  التنظيمات  ضعف  ظــل 
منا  يتطلب  لهذا  اجلماهيرية.  املنظمات  داخــل  كأفراد 
وجهات  يف  السياسي  املستوى  على  ملموسة  مبادرات  بلورة 
نقاش  لفتح  دقيقة  مشاريع  وصياغة  اجلماهيري،  عملنا 
املاركسيني  جميع  من  تتطلب  املهمة  فهذه  فكري.  و  سياسي 
صلبة  وارادة  مريرا  كفاحا  اجتاهتهم،  بكل  واملاركسيات 
ــدرك  ــع و ي ــم ي ــا ل ــة، ولـــن حتــقــق هـــذه م ــوي وممــارســة ق
راهنية  الشباب  وخصاصا  وسياسيا،  نظريا  املاركسيون 

التاريخية. الضرورة  هذه 
- املساهمة الفعالة يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم 
اجلذري؛  الدميقراطي  التغيير  مهام  واجناز  الكادحني/ت، 
املــشــروع  عــاتــق  على  ملقاة  مــركــزيــة  مهمة  باعتبارهما 
العمالية  الشبيبة  وسط  التجذر  يفرض  مما  االشتراكي، 
احلزب  داخل  وتنظيمها  واستقطابها  لتأطيرها  والكادحة 
الطبقية،  مصاحلها  على  واالوحد  الوحيد  املعبر  الثوري 

املنشود. الثوري  للتغيير  االساسي  الضامن  وكذلك 

املناضلة ايديا
الشباب ومهام الثورة الوطنية الدميقراطية الشعبية
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حول االلتزام يف األدب)مقتطفات(

الثقافية

1 - أانتويل لوانشارسيك
أواخــر  إلــى  يرجع  االلــتــزام  مفهوم  كــان  وإذا 
كما  العشرين،  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن 
ُيستخلص من تنظيرات ثورة أكتوبر االشتراكية 
وما سبقها من إرهاصات يف روسيا، فإن استخدام 
احلديث  االصطالحي  باملعنى  االلــتــزام  كلمة 
يرجع إلى أوائل أربعينات القرن العشرين، إذ كان 

أول  سارتر  بول  جان  الفرنسي  الوجودي  املفكر 
من بلور مصطلح االلتزام للداللة على مسؤولية 
مجرد  ليس  األدبي  الكالم  أن  ولتوكيد  األديب، 
هو  وإمنــا  جمالي،  تعبير  أو  النفس  عن  ترويح 

موقف يستتبع املسؤولية.
سارتر  يد  على  االلتزام  مصطلح  ذيوع  ولكن 
املنظم  االلتزام  مفهوم  أن  أبدًا  أال ينسينا  يجب 
االشتراكي  الواقعي  املذهب  أدبيات  إلى  يعود 
النتاج  ارتــبــاط  تأكيد  على  ــاًل  أص يقوم  ــذي  ال
ـ  ــة  ــادي ــص ــت )االق التحتية  بالبنية  ــي  ــ األدب
االجتماعية(، ومن ثم على تأكيد رسالة األدب 
احلياة  أجل  من  التغيير  سبيل  يف  للعمل  والفن 

الكرمية والغد األفضل.
صيغة  البدء  منذ  املفهوم  هــذا  اتخذ  وقــد 
"الواقعية  اســم  حمل  متماسك  ــي  أدب مذهب 
املاركسية  النظرة  حصيلة  وهو  االشتراكية". 
إلى األدب والفن من الناحية النظرية. كما أنه، 
األدبية  التجربة  حصيلة  العملية،  الناحية  من 
ــاء االشــتــراكــيــني يف االحتـــاد  ــألدب املــعــاصــرة ل
االشتراكية  والــبــلــدان  )ســابــقــًا(  السوڤييتي 
هذه  ومفاد  العالم.  يف  كثيرة  وأقطار  ــرى  األخ
وهو  وعــصــره،  طبقته  ــن  اب األدب  أن  النظرة 
تعبير عن التطورات االقتصادية واالجتماعية 
ال  الطبقات  صراع  معركة  خضم  ويف  العصر،  يف 
أن  أو  املتفرج  موقف  يقف  أن  األديــب  يستطيع 
وإمنا  العاجي،  برجه  يف  املجرد  للتأمل  ينقطع 
هو مطالب بالتجاوب مع نضال الطبقة الكادحة 
إلى  يقف  أن  وعليه  وأهدافها،  )البروليتارية( 
التقدم  ــوى  ق مناصرة  ويلتزم  احلــيــاة  جــانــب 
املشترك  املوقف  يكون  وهكذا  والثورة،  والتحرر 
بني كتاب الواقعية االشتراكية هو التزام أهداف 
حتقيق  سبيل  يف  والــنــضــال  العاملة  الطبقة 

االشتراكية والعالم األفضل.]3[
على أن النصوص األولى للواقعية االشتراكية 
ــًا  ــدام ــخ ــت ــزام اس ــ ــت ــ ال تــســتــخــدم كــلــمــة االل
هادف«  كلمة  على  عــادة  تركز  بل  اصطالحيًا، 
السلسلة  يف  تكررًا  الصفات  أكثر  كانت  هنا  ومن 
الطويلة لتحديدات األدب االشتراكي هي كلمة 

واحد  لدى  الوصف  هذا  تكرار  ويالحظ  هادف. 
االشتراكي،  األدبــي  االلتزام  منظري  أقدم  من 
املبكرة  أناتولي لوناتشارسكي، ففي مقالته  وهو 
يؤكد   ،)1932( االشتراكية«  الواقعية  »حول 
الواقعية  عن  تختلف  االشتراكية  الواقعية  أن 
ومــدركــة  بــذاتــهــا  فعالة  أنــهــا  يف  الــبــرجــوازيــة 
هو  وهذا  ـ  وكذلك  واملجتمع،  الطبيعة  جلدلية 

املهم ـ يف أنها هادفة، يقول :
»ثم إنها هادفة. إنها تعرف ما هو خير وما هو 
قوى  وأي  احلركة  تعيق  قوى  أي  وتالحظ  شر، 
تسهل سعيها املتوتر نحو الهدف األعظم. وهذا 
جديدة  بطريقة  فنية  صورة  كل  بإضاءة  كفيل 
يكون  وهكذا  ــارج.  اخل من  أم  الداخل  من  ســواء 
تعطي  ألنها  موضوعاتها  االشتراكية  للواقعية 
يف  التأثير  من  قــدر  له  ما  لكل  بدقة  األهمية 
النضال من أجل  أي  العملية األساسية حلياتنا، 
حتويل كامل للحياة وفق اخلطوط االشتراكية.«
يف  االشــتــراكــي  الواقعي  املــذهــب  قطع  وقــد 
اليوم  وأصبح  كبيرًا  شوطًا  والنظرية  املمارسة 
هذا  ومع  طويلة،  تاريخية  جتربة  إلى  يستند 
التطور يبرز سؤال نظري شديد األهمية حول 
يتصل  فيما  املذهب  هــذا  معطيات  ورود  مــدى 
الثالث  الــعــالــم  ــطــار  وأق التحررية  بــالــثــورات 
لظروف  ابتعدت،  التي  الناشئة  واملجتمعات 
العوامل  ولتداخل  سياسية  اجتماعية  تاريخية 
عن  الوطنية،  وثقافتها  أدبها  اليوم  تكّون  التي 
مفهوم مجتمع الطبقة الواحدة وما يترتب على 
منهجًا  وانتهجت  وفنية،  أدبية  بنى  من  ذلــك 
االقتصادي  التنظيم  يف  رأسماليًا  ال  وطنيًا 
ثقافيًا  نهجًا  انتهجت  وكذلك  واالجتماعي، 
املوروث  مع  سواء  والتفاعل  االنفتاح  على  مبنيًا 
اجلديد  العاملي  النتاج  مع  أم  ــي  واألدب الثقايف 
من  ولكن  األولى  بالدرجة  االشتراكي  العالم  من 

مناطق أخرى يف العالم أيضًا.
2 -  جان-پول سارتر.

 االلتزام يف اللغة، هو:
" لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما، والزمه مالزمة 
ورجل  فالتزمه،  إّيــاه  وألزمه  والتزامه،  ولزاما، 
املالزمة  والّلزام:  يفارقه.  فال  الشيء  يلزم  زمة  ًلُ

للشيء والدوام عليه، وااللتزام االعتناق."
لم  بيته:  ــزم  ل ودام،  ثبت  ــيء:  ــش ال و"لـــزم 
يفارقه،  ولــم  به  تعّلق  بالشيء:  لــزم  يفارقه، 
التزمه: اعتنقه، التزم الشيء: لزمه من غير أن 

يفارقه، التزم العمل واملال: أوجبه على نفسه".
مصطلحات  معجم  يف  ورد  كما  وااللـــتـــزام 
خلدمة  وسيلة  فّنه  الكاتب  اعتبار  "هو  األدب: 
فكرة معّينة عن االنسان، ال ملجّرد تسلية غرضها 

الوحيد املتعة واجلمال".
مفهوم االلزتام

االلتزام، هو مشاركة الشاعر أو األديب الناس 
ومواقفهم  والسياسية  االجتماعية  همومهم 
يتطّلبه  ما  ملواجهة  بحزم  والوقوف  الوطنية، 
التزم به  ما  الذات يف سبيل  إنكار  إلى حّد  ذلك، 
الدرجة  يف  اإللتزام  :"ويقوم  األديب  أو  الشاعر 
األولى على املوقف الذي يّتخذه املفّكر أو األديب 
صراحة  يقتضي  املوقف  .وهــذا  فيها  الفنان  أو 
املفّكر  من  واستعدادا  وصدقا  وإخالصا  ووضوحا 
كامل  ويتحّمل  دائما  التزامه  على  يحافظ  ألن 

التبعة التي يترّتب على هذا االلتزام.]1[

املنظم )املؤدلج(  الواعي  وااللتزام هو الشكل 
للنظرية األخالقية، وهو ـ بهذا املعنى ـ ممارسة 
حديثة العهد ال تعود بداياتها األولى إلى أكثر 
التاريخ  يف  كانت  وإن  الزمن،  من  واحد  قرن  من 
املبنّي  غير  االلتزام  من  أشكال  القدمي  األدبــي 
املنظمة  واالستمرارية  الفكري  االتساق  على 
العصور  يف  الــديــنــي  املــوقــف  األدب  كــالــتــزام 
عند  كذلك  ورمبــا  ــني،  ــي األورب عند  الوسطى 
العرب، والسيما يف مجالي الشعر الديني والشعر 

السياسي )األحزاب( .
أّما سارتر فقد عّرف األدب امللزتم فقال  :

واقعة  املكتوب  األثــر  أّن  فيه  الريــب  ــا  "مم
به  مقتنعا  الكاتب  يكون  أن  بّد  وال  اجتماعّية، 
إّن  القلم.  يتناول  أن  قبل  حتى  اقتناع،  عميق 
وهو  مسؤوليته،  مبدى  يشعر  أن  بالفعل،  عليه 
ــيء، عــن احلـــروب اخلاسرة  مــســؤول عــن كــّل ش
متواطئ  إّنــه  والقمع.  التمّرد  عن  الرابحة،  أو 
الطبيعي  احلليف  يكن  لم  إذا  املضطهدين  مع 

للمضّطهدين". 

يلعبه  الذي  الكبير  الّدور  إلى  سارتر  ويشير 
األدب يف مصير املجتمعات، فاألدب مسؤول عن 
وكذلك  التطّور،  وعن  االستعمار،  وعن  احلرية، 
والناطق  بيئته،  ابــن  فــاألديــب  التخّلف.  عن 
الهدف  حتديد  فعليه  سالحه،  وكلمته  باسمها، 
جيدًا، وتصويبها عليه بدّقة، "فالكاتب مباهيته 

وسيط والتزامه هو التوّسط".
مطالب  الــكــاتــب  أّن  خـــوري  رئــيــف  ويـــرى 
مبسؤولّية مجّرد أن يكتب وينشر ملجتمعه، فهو 
يجب أن يعّبر عن آالمها وآمالها ونضالها، ويقول:
"ليس كفعل القلم اجتماعي وتاريخي بكل ما 
األّمة،  شؤون  من  اجتماعي  كلمة  عليه  تنطوي 
...وعلى  واالنسانّية  والوطن،  والقوم،  والشعب، 
اعتبار  شيء  أّول  عنه  ينفي  أن  املسؤول  القلم 
عامل الكسب. فذلك هو الشرط املبدئي لصّحة 

الرأي ونزاهته."
مطالب  الكاتب  أّن  خوري  رئيف  ويرى   -  3
مبسؤولّية مجّرد أن يكتب وينشر ملجتمعه، فهو 
يجب أن يعّبر عن آالمها وآمالها ونضالها، ويقول:
"ليس كفعل القلم اجتماعي وتاريخي بكل ما 
األّمة،  شؤون  من  اجتماعي  كلمة  عليه  تنطوي 
...وعلى  واالنسانّية  والوطن،  والقوم،  والشعب، 
اعتبار  شيء  أّول  عنه  ينفي  أن  املسؤول  القلم 
عامل الكسب. فذلك هو الشرط املبدئي لصّحة 

الرأي ونزاهته".

ــاردة بــســمــاء  ــ صــبــيــحــة بـ
رمــاديــة، مــن يــوم أحــد على 
مصحة  الشتاء.  فصل  عتبة 
بالقنيطرة  املركزي  السجن 
ــن  ــري ــش تــــــأوي حــــوالــــي ع
األخيرة  الدفعة  هم  معتقال، 
عن  املضربة  املجموعة  مــن 
يوما...يعود   35 منذ  الطعام 
الباهي  السالم  عبد  الرفيق 
املفاوضات  للجنة  لقاء  مــن 
تقاسيم  السجن.  مدير  مــع 
املالمح  ذي  للوجه  منقبضة 
الــطــفــولــيــة، يــعــلــن بــصــوت 

الدمع: يغالب  مختنق 
املنبهي  سعيدة  الرفيقة 
األحد  ذلك  كان  استشهدت! 

.1977 11 دجنبر  بتاريخ 
 11 ــذا الــعــام  ــد ه )مــثــل أح
ذلك  ليل  يف   .)2022 دجنبر 
ــقـــت املــجــمــوعــة  الـــيـــوم ُأحِلـ
مستشفى  إلــى  ســبــقــوا  مبــن 
أن  احلكام  خاف  إذ  اإلدريسي 
يطاردهم دم الشهيدة مبزيد 

الدماء... من 
ذلك  على  ــرت  م عــامــا   45
سعيدة  صوت  وصــدى  اليوم، 

 : يتردد عبر السنني 
السجانون  ــي  ــدان أه "إذا 

بفرح".  للموتتذكروني 
تكرميا  الفرح  ذلــك  ليكن 
ــرى صــاحــبــة الــوصــيــة.  ــذك ل
ــا  ــره ــذك ــت ي أن  واألجـــــــدى 
ــة  ــرب ــج ــت ــل ــون ل ــبـ ــسـ ــتـ ــنـ املـ
الوفاء  مبسؤولية  اليسارية 

واألمل.     للحلم 
املجموعة  ــراب  ــ إض )دام 
وتوقف  يوما   45 الطعام  عن 
ــدل،  ــع ــن وزيـــر ال ــزام م ــت ــال ب
بتلبية  بــوعــبــيــد،  املــعــطــي 

2022 املطالب(. دجنبر 

تذكروين بفرح...

محمد خلدادي

اجناز  ز.أ
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الرفيق جمال براجع، "منتوج خالص" للحركة الطالبية )القاعديني بفاس(، واحلركة النقابية 
اجلادة بعد اجلامعة، من اطر النهج الدميقراطي منذ تأسيسه، معروف بتواجده ميدانيا وسط 
أهم احلركات االجتماعية بإقليم اجلديدة...ال يخطئ مواعيده مع التاريخ. مت انتخابه أمينا 
عاما باإلجماع للنهج الدميقراطي العمالي خالل املؤمتر الوطني اخلامس الذي انعقد خالل شهر 

يوليوز 2022.

الرأمسايل  الهجوم  مظاهر  اهم  ماهي   -
وتغول الدولة املخزنية خالل سنة 2022 

إن أي متتبع أو مالحظ موضوعي لتطورات األوضاع ببالدنا 
على  كارثية  احلصيلة  أن  الــى  سيتوصل   2022 سنة  خــالل 
واجلماهير  العاملة  للطبقة  االجتماعية  ــاع  األوض مستوى 
احلريات  مستوى  وعلى  املتوسطة  والطبقة  الكادحة  الشعبية 

العامة.

مليون   27 حوالي  تناهز  حيث  توسعت  قد  الفقر  فدائرة   
فقير بعدما انضافت إليهم حوالي ثالثة ماليني مواطن  خالل 

االستهالكية  املواد  ألسعار  املتصاعدة  املوجات  بسبب   ،  2022
الفقيرة  للفئات  الشرائية  القدرة  على  أجهزت  التي  األساسية 
الفردية  التسريحات  تصاعد  الــى  باإلضافة   ، والوسطى 
شعبية  لفئات  العيش  مــوارد  وفقدان  العمل  من  واجلماعية 
كورونا  وباء  وتداعيات  االقتصادية  األزمة  تفاقم  مع  واسعة 
ومحاربة  أصحابها  مــن  الساللية  ــي  األراضـ ــزع  ون واجلــفــاف 
يف  املواطنني/ات  ماليني  سقط  حيث  الهامشية...  األنشطة 
املسجلة  االقتصادي  النمو  نسبة  ضعف  ظل  يف  البطالة  دائرة 
الكافية  الشغل  فــرص  تنتج  ان  لها  ميكن  ال  والــتــي   ./.  0.8
المتصاص البطالة، وتواطؤ الدولة مع الباطرونا وعجزها عن 
فرض احترام قوانني الشغل على عالتها وضمان استقراره ويف 

توفير اخلدمات العمومية.

من  الدعم  وغياب  والغالء  التضخم  ظل  يف  أنه  نسجل  كما 
معظم  تلجأ  االجتماعية  اخلدمات  مجانية  وضــرب  الدولة 
اذ  األبــنــاك  مــن  االقــتــراض  الــى  واملتوسطة  الفقيرة  ــر  االس
الناجت  مــن   ./.34 الــى   2022 يف  االســريــة  الــديــون  ارتفعت 
ســــر  الداخلي اإلجمالي مما يزيد يف ارهاق ميزانيات اال 

مقابل مراكمة األبناك لألرباح.   

بشكل  تزايدت  قد  األغنياء  ثروات  ان  جند  ذلك  مقابل  يف   
من   ./.63 على  يستحوذون   ./.10( ــة  االزم رغــم  تصاعدي 
العاملة  للطبقة  املكثف  االستغالل  بسبب  ــك  وذل الــثــروة( 
األساسية  املــواد  أسعار  يف  واملضاربة  والريع  النهب  وسياسة 

عليها  حتصل  التي  والضريبية  املالية  واالمتيازات  واحملروقات 
من الدولة.

 أما على مستوى احلريات العامة ازداد التغول املخزني خالل 
االحتجاجات  قمع  حمالت  تصاعد  خــالل  من   2022 سنة 
حزبنا  ومنها  املناضلة  القوى  ومحاصرة  والشعبية  العمالية 
القاعات  يف  اخلامس  الوطني  مؤمتره  عقد  من  منعه  مت  الذي 
الداخلية  وزارة  أمام  االحتجاجية  وقفته  قمع  ومت  العمومية 
ونشطاء  املناضلني/ات  صفوف  يف  واالعتقاالت  يوليوز،   18 يف 
وفبركة  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  الشعبية  احلراكات 
وانتقامية.  صورية  محاكمات  إطــار  يف  حملاكمتهم/ن  امللفات 
االجتماعي  التواصل  ونشطاء  العمال  من  للعديد  حدث  كما 
واملعطلني... التعاقد  عليهم  املفروض  واألســاتــذة  واملــدونــني 

سوى  األوضاع  ملعاجلة  حلول  من  لديه  ليس  املخزني  فالنظام 
تشديد املقاربة القمعية.

       يترافق ذلك مع تسريع النظام لسياسة التطبيع اخليانية 
املغربي، مما  الكيان الصهيوني يف حتد سافر إلرادة الشعب  مع 
يشكل خطرا كبيرا على مصالح ومصير شعبنا وسيادة بالدنا. 

التغول  هذا  مقاومة  اشكال  ماهي            
املخزين؟

الطبقات  وكــافــة  العاملة  الطبقة  تقوم  ــال  احل بطبيعة 
املتوحش  الرأسمالي  الهجوم  هذا  مبواجهة  الشعبية  والفئات 
النضالية  االشــكــال  مختلف  تنظيم  عبر  املخزني  والتغول 
مناطق  كــافــة  وعــبــر  ــاالت  ــج امل مختلف  يف  واالحــتــجــاجــيــة 
كما  متواصلة  واحتجاجات  واعتصامات  إضرابات  من  الوطن 
"كوباك  وتعاونية  مبكناس   "سيكوميك"  لعمال/ات  الشأن  هو 
والغرب  باها  ايت  باشتوكة  الزراعيني/ات  والعمال/ات  جودة" 
والفالحني الفقراء واملعطلني والطلبة ومختلف فئات األساتذة 
املغربية  االجتماعية  اجلبهة  ان  والصيادلة...كما  واحملامني 
4 دجنبر  نظمت مسيرة وطنية ضد الغالء والقمع يوم االحد 

2022 بالرباط.

واحلقد  مستمر،  تصاعد  يف  والنضاالت  فاالحتجاجات 
واألوضــاع  فأكثر،  أكثر  يتوسع  املخزني  النظام  على  الشعبي 

مرشحة  وهــي  واالحــتــقــان،  التدهور  مــن  املــزيــد  نحو  تتجه 
االقتصادية  األزمة  تعمق  مع  خاصة  حلظة،  أية  يف  لالنفجار 
القمعية  ســيــاســاتــه  يف  الــنــظــام  واســتــمــرار  واالجــتــمــاعــيــة 
مشروع  خالل  من  ذلك  يظهر  كما  املتوحشة  والنيوليبرالية 
الدولي  النقد  صندوق  ــالءات  إلم ورضوخه   2023 ميزانية 
تقدربأكثر  التي  املديونية  يف  البالد  يف  وإغراق  العاملي  والبنك 

من 90./. من الناجت الداخلي اإلجمالي.

       كيف تفرس ضعف نتائج هذه املقاومة؟
الشعبية  املقاومة  نتائج  ضعف  تفسر  أسباب  عــدة  هناك 
منها ما هو موضوعي مرتبط بسياسة القمع املخزنية وتواطؤ 
ما  ومنها  العمال/ات...  ضد  الباطرونا  مع  املخزنية  السلطات 
االحتجاجية  احلركات  وعفوية  بتشتت  مرتبط  ذاتــي  هو 
بينها،  فيما  والتضامن  التنسيق  ضعف  او  وغياب  والنضالية 
البيروقراطيات  وســيــادة  النقابي  احلقل  وانقسام  وضعف 
التعاون  لسياسة  ونهجها  النقابات  معظم  قيادة  يف  املتنفذة 
الطبقي مع الباطرونا بدل الصراع الطبقي مما يجعلها عنصر 
خالل  من  يتضح  ما  وهــذا  العمالي.  النقابي  للنضال  إعاقة 
للتوجهات  ومحاربتها  النقابي  العمالي  للتضامن  إهمالها 
الطبقة  نزول  دون  واحليلولة  داخلها  الدميقراطية  العمالية 
العاملة لالنخراط يف احلراكات والنضاالت الشعبية يف الشارع.

إال أن أبرز سبب يفسر هذا الضعف هو ضعف وتشتت القوى 
النضاالت  لهذه  الطبقية  السياسية  القيادة  وغياب  اليسارية 
الطبقة  حزب  أي  اآلن،  حلد  والعمالية  الشعبية  واحلركات 
النهج  يسعى  الــذي  املشروع  وهــو  الكادحني.  وعموم  العاملة 
الدميقراطي العمالي من اجل حتقيقه ويناضل من اجل بناءه.

         كيف ترى دور الهنج الدميقراطي العمايل 
يف تقوية هذه املقاومة مستقبال؟

أعتبر أن دور ومسؤولية النهج الدميقراطي العمالي أساسية 
لتحقيق  املتصاعدة  الشعبية  املقاومة  تقوية  يف  هامة  وجد 
توحيدها  على  العمل  خالل  من  واملستقبلية  اآلنية  أهدافها 
والتحام  بها،  والتعريف  والوسائل  االشكال  بكافة  ودعمها 
وانخراط مناضليه/ته فيها، واملساهمة يف تنظيمها وتوجيهها، 
ال لتحقيق أهدافها املباشرة فقط ، بل لكي تنفتح وتندرج ضمن 
الدميقراطي  التغيير  اجر  من  املغربي  للشعب  العام  النضال 
يف  يستمر  أن  احلزب  على  يجب  بذلك  ارتباط  ويف  احلقيقي. 
جهوده يف بناء وتقوية التنظيمات املستقلة للجماهير ، وربط 
داخل  بينها  فيما  والوحدة  والنضال  والتعاون  التنسيق  أواصر 
الوطني،  الصعيد  على  أو  واجلهة  واالقليم  والقرية  املدينة 
الوحدوي  والنضال  التنسيق  أشكال   وتقوية  تعزيز  يف  وكذا 
القوى  وكافة  والدميقراطية  اليسارية  القوى  بني  واجلبهوي 
املناضلة  ، وخصوصا يف إطار اجلبهة االجتماعية املغربية التي 
االحياء  داخل  وتوطينها  وتوسيعها  وتقويتها  تفعيلها  يجب 
الشعبية واملراكز القروية ، على أساس أن تناضل وفق تصورات 
االلتزام  وبرامج وطنية ومحلية واضحة ومحددة األهداف مع 

بتنفيذها.

يف  النجاح  أراد  هــو  إن  للحزب،  األساسية  املهمة  وتبقى 
مشروعه  اجناز  يف  التقدم  هو  واجلماهيري،  السياسي  نضاله 
العاملة  للطبقة  السياسية  القيادة  بناء  يف  املتمثل  التاريخي 
وما  الكادحني،  العاملة وعموم  الطبقة  أال وهو حزب  وحلفائها 

يفرضه ذلك من تقوية للتنظيم وتصليبه وبلترته. 
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ــادرة،  ن احلليب  ــادة  م كانت  أسبوعني  قبل 
التجار  وأصبح  جتدها،  فال  الدكان  من  تطلبها 
ــت دخــان  ميــيــزون بــني الــزبــائــن. وفــجــأة وحت
مــبــاريــات كــاس الــعــالــم وتــلــفــة اجلــمــهــور مع 
احلليب  منتجو  اتخذ  بقطر،  شبابنا  منجزات 
مــادة  ــدرة  ن غابت  ومعه  األســعــار  زيــادة  ــرار  ق
يعرض  التاجر  وأصبح  الوفرة،  وظهرت  احلليب 

واحدا. لترا  طلبت  إذا  املزيد  عليك 

إنها ظاهرة غريبة من نوعها تتحدى قوانني 
ألدم  اخلفية  اليد  ومعها  السياسي  االقتصاد 
ومن  وجيز  وقــت  يف  الوفرة  تظهر  أن  سميث. 
ذلــك،  يف  املتحكمة  املعطيات  تتغير  أن  دون 
احللوب،  األبقار  عدد  يف  مفاجئ  ارتفاع  مثل 
حالة  إلــى  اجلفاف  حالة  من  الفصل  تغير  أو 
هــذه  إن  ــخ.  ــ ــالف...الـ ــ واألعـ املـــراعـــي  ــر  ــوف ت
طرف  من  التالعب  أوجه  بعض  تكشف  الواقعة 
استعمال  مثل  احلليب  ملادة  املنتجة  الشركات 
هذا  وطبعا  باملاء،  وخلطه  احلليب  مسحوق 
اكبر مما كان متاحا  إنتاج كميات  يسهل عملية 
السر  ان  األسعار.  رفع  على  السابقة  الفترة  يف 
النشاط  هذا  كون  هو  التالعبات  هذه  كل  وراء 
كمشة  من  فيه  متحكم  والتجاري  االقتصادي 
بكل  يــتــصــرفــون  ــؤالء  هـ ــني.  ــاري ــك ــت االح ــن  م
املعروضة.  والكميات  األسعار  يحددون  رعونة 
ثم  ــك،  ذل يــشــاءون  مــا  وقــت  األزمـــة  يخلقون 
وما  مصاحلهم.  تستدعيه  ما  وقــت  يحلونها 
تواطؤ  لوال  التالعبات  بهذه  القيام  لهم  كان 
ومحاربة  مراقبة  يف  الصلة  ذات  الدولة  أجهزة 

والغش.  االحتكار 

احلليب  مادة  يف  االحتكاريني  سلوك  يعتبر 
من  العصابة  هذه  به  تقوم  ملا  فاضحا  منوذجا 
مجاالت  جميع  يف  واالحــتــكــاريــني  اللصوص 
االستهالكية  املـــواد  تهم  الــتــي  االقــتــصــاديــة 
الشعبية.  للجماهير  الكمالية  أو  األساسية 
الــقــدرة  تستنزف  طفيلية  بــرجــوازيــة  إنــهــا 
ــي الــســبــب  ــ ــر وه ــق ــف الــشــرائــيــة لــلــشــعــب امل
الطفيلية  البرجوازية  وهذه  للغالء.  الرئيسي 
من  احلماية  جتد  ألنها  حرية  بكل  تتصرف 
ان  ذريعة  حتت  التدخل  ترفض  التي  الدولة 
وحرية  الليبرالية  هي  األساسية  اختياراتها 
ومطلوب  مشروع  امر  الغالء  محاربة  ان  السوق. 
وبالضرورة  يتحول  لكنه  الظروف  جميع  حتت 
وهو  مختلف  نوع  من  حرب  خوض  ضرورة  الى 
املتضررين  طرف  من  الطبقي  الصراع  خوض 
ودولتهم  االحتكارية  البرجوازية  الطبقة  مع 
القدرة  لضرب  يدهم  وتطلق  حتميهم  التي 
يقود  ــذا  وه الشعبية  للجماهير  الشرائية 
املتحرك  بالسلم  األجــور  ربط  شعار  رفع  إلى 
السديد  الغير  املطلب  ذلــك  وجتــاوز  لألسعار 
ونسيان  األجـــور  يف  بــالــزيــادة  االكــتــفــاء  وهــو 

الغالء.  

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

إنهم أوغاد يرسقون الحليب

سنة 2022 تعمق التناقضات واألزمة الرأساملية 

نحو عامل متعدد القطبية !

أسوأ  السنة  هــذه  الرأسمالية  عاشت 
سنة  تــكــون  وقــد   ،1929 مــنــذ  أزمــاتــهــا 
على  أو  لــزوالــهــا،  العكسي  العد  انــطــالق 
األساسية  املؤشرات  ومن  خفوتها.  األقل 
السنة،  ــذه  ه الرأسمالية  أزمــة  لتعمق 
على  بظاللها  ألقت  التي  التضخم  حالة 

املستهلك األمريكي، أي معقل االمبريالية 
وتبخرت  انفضحت  حيث  والرأسمالية، 
لها  روج  لطاملا  الــتــي  الــبــاذخــة  ــورة  ــص ال
الغربية.  االستهالكية  والدعاية  اإلعالم 
ولم تعد لالمريكي نفس القدرة الشرائية 
وقفزت  واخلدمات،  والطعام  السلع  جتاه 
٪8،6، وبدأ الدوالر يفقد  األسعار بنسبة 
خصوصا  البورصوية،   / التداولية  قيمته 
وروســيــا  الــصــني  تشنها  الــتــي  احلـــرب  مــع 
االقتصاد  ان  علما  سطوته،  لضرب  عليه 
املؤسسات  على  يعتمد  الرأسمالي  العاملي 

املتحدة.  الواليات  تديرها  التي  املالية 

ــا اســتــدعــى قــلــق اإلمــبــريــالــيــة    وممـ

الروسي  الصيني  التحالف  هو  الغربية، 
إبــان  يتموقع  ــدأ  ب الــذي  القطبي  واملــد 
احلرب يف اوكرانيا والسعي إلى دول أخرى 
عن  مستقل  مــالــي  نــظــام  بــديــل  إلقــامــة 
الهيمنة األمريكية. وكانت أولى اخلطوات 
ــرض روســيــا على  ــاه هــو ف ــذا االجتـ يف ه

مقابل  بالروبل  الدفع  األوروبــيــة  الــدول 
بناء  إلــى  كذلك  وسعت  والــغــاز.  النفط 
املالية  االتصاالت  جمعية  لنظام  بديل 
أسمته  روســي  بنظام   )swift( العاملية 
بالروبل،  الــتــداول  على  قائم   )spfs(
الدفع  وحذت حذوها الصني بإقامة نظام 
 .)cips( عبر احلدود بني البنوك أسمته

هي  واملالية  االقتصادية  البوابة  أن  وإذ 
وأمريكا،  الغرب  لهيمنة  األساس  املدخل 
هذه  خالل  كانت  وأوكرانيا  روسيا  فحرب 
الرئيسني  بــني  بلقاء  مسبوقة  السنة 
خالله  ــن  م وضــعــا  والــصــيــنــي،  الـــروســـي 
كشرط  أوليا  هدفا  االقتصادي  املجال 

اإلطــار  هــذا  ويف  اجليوسياسي.  للتأثير 
املالية  الرئيسان على دمج أنظمتهما  اتفق 
احتياطاتها  يف  اليوان  موسكو  باستخدام 
التحويل  خطة  تنفيذ  لضبط  االجنبية 
الــروســيــة لــعــائــدات الــنــفــط والـــغـــاز، يف 
ثم  روســيــا،  على  املــضــروب  احلــصــار  ظــل 
بالغاز  ــا  أوروب مد  يف  االستمرار  أجــل  من 
وكانت  هذا  مالية.  انتكاسة  دون  والنفط 
خالل  اإلجراء  هذا  إلى  سبقت  قد  إيران 
مقابل  كعملة  اليوان  بقولها  املاضي  العقد 

للصني.   النفط  من  مبيعاتها 

  باإلضافة إلى هذا احلدث الكبير الذي 
ميز سنة 2022، يف اجتاه تعدد االقطاب، 
 20 املــؤمتــر  انعقاد  كــذلــك  العالم  شهد 
أوصى  الــذي  الصيني  الشيوعي  للحزب 
بتقوية بناء الدولة االشتراكية احلديثة 
التعليم  على  باالعتماد  شامل  نحو  على 
قوية  عــامــلــة  طبقة  وتنمية  والــعــلــوم 
الثالثي  هذا  واعتبر  التحديث،  ملواكبة 

البناء.   لهذا  الركائز األساسية  من 

وخصوصا  الغربية  االمبريالية  وعاشت 
شعوب  استفاقة  الــســنــة،  ــذه  ه فــرنــســا، 
)مالي  األفــريــقــيــة  مستعمراتها  بعض 
تهديدا  شــكــل  ــا  مم فــاصــو(،  وبــوركــيــنــا 
أكذوبة  انفضحت  كما  ملصاحلها.  وجوديا 
من  أوروبا  أغلب  يف  البرجوازية  التمثيلية 
احملاولة  وما  املتطرف.  اليمني  بروز  خالل 
ــرة بــأملــانــيــا عــلــى يد  ــي االنــقــالبــيــة األخ
ساطع  دليل  إال  النازية  ــخ"  "راي جماعة 
تكن  لم  ما  الدميقراطية،  هذه  زيف  على 
العاملة  والطبقة  اجلماهير  صنع  مــن 
األقلية  استفراد  دحض  على  القدرة  ذات 
وممتلكات  ــرات  ــي خ عــلــى  ــبــرجــوازيــة  ال
ــالب  ــي ــت ــاالس ــة ب ــدوعـ ــخـ األغــلــبــيــة املـ

واالنتظارية.  

مصطفى خياطي

 تونس: بعد املقاطعة العارمة لالنتخابات، حزب العامل يدعو 
لرحيل قيس السعيد

حتمل  ولم  بأسرارها  االنتخابية  املهزلة 
صفعة  يوّجه  شعبنا  وهاهو  مفاجأة،  أّي 
سعيد  ولقيس  االنــقــالب  لسلطة  مــدّويــة 
رغم  املشاركة  نسبة  تتجاوز  لم  إذ  شخصيا، 
كل مجهودات التزييف والتزوير 8.8 باملائة 
9136502 من  )803.638 مشاركا من بني 
قاتلة  طعنة  يوّجه  مبا  رسميا(  املسجلني 
ألّي شرعية مزعومة مهما كانت، أوال لقيس 
الذي  الدمى  ملجلس  وثانيا  املنقلب،  سعيد 
أراد بعثه لتشريع انقالبه ونظامه الشعبوي 
االستبدادي واالستيالء على ذكرى انطالق 

الثورة التونسية.

اجلماهير  يحّيي  إذ  الــعــمــال  ــزب  ح إّن 
الذكرى  بطريقتها  أحيت  التي  الشعبية 
ــرة النــــدالع الـــثـــورة وذلــك  ــش الــثــالــثــة ع

قاربت  التي  للمهزلة  الواسعة  باملقاطعة 
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املسجلني، فإنه :

يف  جدا  الهزيل  املشاركة  حجم  يعتبر   -
املهزلة ال ينزع فقط كل شرعية عن املجلس 
شرعية/ كــل  ينزع  بــل  الــصــوري،  النيابي 
25 جويلية  مشروعية عن مجمل منظومة 
االنقالبية وما اتخذته من خطوات معادية 
ذلك  منذ  والدميقراطية  والوطن  للشعب 
كل  مــعــانــاة  فيه  تفاقمت  ــذي  الـ الــتــاريــخ 

الطبقات والفئات الشعبية والكادحة.

-  تدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية 
السياسية واالجتماعية واملدنية إلى اعتبار 
ومنتهيا  الشرعية  خارج  سعيد  قيس  نظام 

ترحيله  ــرى  ــاألح وب رحيله  ــب  وج لــذلــك 
وشعبها  تونس  على  خطرا  باعتباره  فــورا 
والتفقير  التبعية  الحتكامه لنفس خيارات 
مثل  يف  شعبنا  ضدها  ثار  التي  واالستبداد 

هذا اليوم من سنة 2010.

السياسية  التقدمية  القوى  كل  يدعو   -
أفق  يف  التشاور  إلى  واملدنية  واالجتماعية 
توحيد اجلهود من أجل فرض بديل شعبي 
جديدة  خيارات  يصوغ  دميقراطي  وطني 
ويضع  ومطالبها  الثورة  شعارات  من  ُتستلهم 
الظالمية  التعبيرات  وكل  للشعبوية  حدا 
والرجعية التي غدرت الثورة وخانت الشعب.

حزب العمال 

تونس يف 17 ديمسرب 2022. 


